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فاضل

الن�ساىل  وادي  يف  احلديث  م�سار  حيدر  اأرملة  �سبيل  اختفاء  ظل 
لأيامٍ كثرية، قبل اأن يتال�سى يوًما بعد يوم حتى �سار كاأنه اأمر تنا�ساه 
اجلميع، عدا غفران التي بدا على وجهها اأنها مل ولن تن�سى ما حدث 
اأبًدا، واإن كان حديثها عن ذلك الأمر مل يعد كثرًيا مثلما كانت تفعل 
بالأيام الأوىل بعد اختفاء تلك الفتاة .. ما كان بادًيا للغاية اأن اجلهد 
الذي �ستبذله لحًقا لبثِّ الأمل من جديد يف القلوب اليائ�سة �سيكون 
اأ�سعاًفا م�ساعفة من اجلهد الذي بذلته خالل ال�سنوات املا�سية يف 

ذلك الوادي. 

اأما بالن�سبة لريان فكان يظهر بني احلني والآخر ويختفي اإن جاء 
اأي من �سباط الأمن برفقة اأحد الأ�سراف امل�ساك�سني اإىل الوادي .. 
باأنه اقرتب  يوؤمن  اأن داخله بات  �سعرت من احلديث معه ذات مرة 
للغاية من املوت على من�سة جويدا، مثله مثل ناردين التي اأخربتني 

عن امتالكها ال�سعور ذاته .. 
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اأما اأنا فلم اأتخذ قراًرا وا�سًحا .. مل اأعلم للحظة واحدة اإىل متى 
�ستكون  عي�سى  بني  اإىل  عودتي  اأجد  مل  كذلك   .. الوادي  يف  �ساأبقى 
بالأمر املريح يل، بالطبع هناك عائد �سار جيًدا بعد �سنواتي هناك، 
لكن من اأجل ماذا؟! .. اأن تبقى مدى احلياة يف تلك الدائرة، ماذا 
معها، هي  بالبقاء  وعدت غفران  اأنني  كما   .. ؟!  وقتها  املال  �سيفيد 
ت�ستحق الدعم بكل تاأكيد ويف هذا التوقيت اأكرث من اأي وقت م�سى 
.. واإْن مل اأجِن �سيًئا من بقائي هنا �سوى الراحة التي �سكنت داخلي 
اأفقدهم  اأن  اأخ�ساه  كنت  ما  كل  القوية.  املراأة  هذه  جوار  البقاء  مع 
جميًعا يف حلظة واحدة .. هذا ما كنت اأتوقعه، كذلك تتوقعه غفران 
.. �سياأتي يوٌم �ستكون فيه غفران اأعلى املن�سة من جديد، لكن هذه 
البارود  تتلقى طلقة  التي  املذنبة  �ستكون هي  الرامي،  تكون  لن  املرة 

بني حاجبيها.
يف النهاية اتخذُت قراري باأن اأبقى يف چارتني اإىل اأجل مل اأحدده، 
واأكملت وعدي لغفران بالذهاب اإىل باحة جويدا كل يوم غفران من 
اأو  ويت�سلقه،  اآدم يفعلها من جديد  لعل  القائم اجلانبي  اأجل مراقبة 
يوًما  الغفران  اأيام  اإىل  .. وذهبُت  املتزاحمني  اأعرث عليه �سدفًة بني 
تلو الآخر .. ح�سرُت الأيام التي اأُعدم فيها باقي فتيان املدر�سة الأحد 
ع�سر، ومن بعدها اأيام غفران اأخرى اأُعدم بها ن�ساىل اآخرون مل يكن 
جميعهم من الوادي الذي ن�سكن فيه، لكن القائم اجلانبي بقي خاوًيا 

كعادته، ومل يظهر الفتى من جديد.

مع كل مرة كنت اأذهب فيها اإىل الباحة كنت اأرى كمَّ ال�سعادة على 
وجوه الأ�سراف بتلك الإعدامات، كذلك اإعجابهم بذلك ال�سابط ذي 
ال�سعر الرمادي والعينني الزرقاوين الذي اعتاد اعتالء املن�سة مع كل 
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يوم غفران دون اأن يكون راميها، ليقف بطوله الفارع وكتفيه العري�سني 
كان  بعدما  جّيًدا  اأعرفه  كنت   .. وتباٍه  فخٍر  بكل  املن�سة  على جانب 
اأثرها  التي تركت  الندبة  �سبًبا يف اعتقال فتية املدر�سة وكذلك تلك 
على كتف غفران يف تلك الليلة احلزينة .. �سمعت يف اليوم الأخري يل 

هناك امراأة �سابة تنظر نحوه وتقول ب�سعادة ملن جتاورها:
يعرب 	  لن  اأنه  مرة  ذات  يق�سم  �سمعته   .. كيوان  الفار�س  اإنه 

اإىل  املجرمني  الن�ساىل  كل  قّدم  وقد  اإل  اخلم�سني  �سنواته 
املن�سة واأولهم اخلائنة.

اإعجاب �سديد  اأن تكمل يف  اأنها تق�سد غفران، قبل  اأعرف  كنت 
ملن حتدثها:

انظري اإليه.	 
الأيام  اأن  اأ�سعر  يجعلني  اجلامد  وجهه  على  البادي  ال�سر  كان 
القادمة مع وجود ذلك الفار�س الذي مل ين�َس لغفران قط تفوقها عليه 
�ستكون  منه  املن�سة  رامي  من�سب  واقتنا�سها  ال�سباط  مدر�سة  يف 
�سعبًة عليها للغاية .. ح�سًنا اأيها الكيوان، لرنى ماذا �ستفعل مع امراأٍة 
بذكاء �سيدة الن�ساىل، ي�ساعدها رجل قذفته الأقدار من بالد اله�سبة 
الو�سطى اإىل بني عي�سى اإىل واٍد من املنبوذين هنا، ف�سار زاهًدا يف 

احلياة ل ينتظر منها �سيًئا. 

b
بني  ثابت  �سبه  اإطار  يف  الن�ساىل  وادي  يف  اأيامى  م�ست  هكذا 
واأيام  الن�ساىل،  مر�سى  وجهة  و�سارت  ريان  يل  بناها  التي  العيادة 
الغفران التي مل اأفّوت منها يوًما واحًدا، ولقاءاتي مع غفران للحديث 
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معها عما تنوي فعله يف الأيام التالية .. قبل اأن ياأتي ذلك امل�ساء حني 
يتبَق  اأنه مل  امل�ساعد يل  الفتى  واأخربين  املر�سى،  انتهيُت من جميع 
اأحد، وكاد يطفئ امل�سابيح لول دلفت اإيّل تلك الفتاة دون ا�ستئذان 

لتقول:
الطبيب!	 

حدقُت مبالحمها .. كان ذلك الوجه لي�س بغريٍب علّي، فبادرتني 
مت�سائلة:

األ تتذكرين؟! اإنني َمن زرتك يف بني عي�سى ..	 

تذكرتها،  بالفعل هي .. الفتاة نف�سها التي اأخربتني عن تبّدل حال 
ال�سفينة  على  وكانت  عي�سى،  بني  يف  مري�سة  جاءتني  يوم  الن�ساىل 
ذاتها التي حملتني اأنا واآدم اإىل چارتني، قبل اأن يقوم �سابط امليناء 
بالعتداء على الن�ساىل وعليها ب�سكٍل خا�س، لأفقد اآدم حينها بعدما 

فّر هارًبا من ذلك ال�سابط .. فقلت يف �سعادة:
نعم اأتذكرك..	 

واأ�سرت لها كي جتل�س، فقالت:
مل تخربين يومها اأنك قادم اإىل وادي الن�ساىل ..	 

ابت�سمت وقلت:
اأردت اأن اأحلق بِك يومها واأخربِك، لول ذلك ال�سابط ..	 

هزت راأ�سها �سيًقا وقالت:
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كان ذلك ال�سابط يكن يل من الغ�سب والكره ما يكفي اأر�س 	 
چارتني كلها .. لكن لول طفلك ملا جنوُت اأبًدا بعدما جذب انتباه 
اجلميع حينما رك�س، وبدوري ا�ستطعت الفرار اأنا الأخرى بني 
املتزاحمني، غري اأنني اختباأت طوال الأ�سهر املا�سية بعيًدا عن 
الوادي حتى ُين�سى وجهي، ظًنا مني اأن ذلك ال�سابط املتعجرف 

�سياأتي اإىل الوادي بحًثا عني ليقدمني اإىل املن�سة باأي تهمة.
الرذيلة  بيوت  اإىل بع�س  اأتنقل من مكان لآخر، وجلاأت    ظللت 
التي كنت اأعمل فيها قدمًيا واأعرف اأن اأ�سحابها ميتلكون حياًل 
اإىل الوادي  اأعود  اأن  اأخ�سى كل هذا الوقت  كثرية لإخفائنا .. 
ولها  غفران  ال�سيدة  ملدر�سة  حدث  مبا  علمُت  بعدما  خا�سًة 

وللفتيان يف تلك الآونة ..
   واليوم عدت وراأيتك منذ �ساعات مع �سيدتي .. وحني ا�ستف�سرت 
الوادي  اإىل  اأنك جئت  الفتيات عن وجودك علمت  اإحدى  من 

منذ عدة اأ�سهر .. ليتني عرفت ذلك منذ وقت م�سى ..
�ساألتها متعجًبا: 

ملاذا؟!	 
قالت:

منذ اأربعة اأ�سهر قابلت طفلك من جديد .. عرفته من اللحظة 	 
الأوىل ..

ت�ساءلُت يف ذهول:
اآدم؟!	 
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قالت:
نعم ..	 

قلت:
اأين؟!	 

قالت:
كان �سريًدا باأحد ال�سوارع على اأطراف جويدا الغربية .. كان 	 

خائًفا للغاية .. خ�سي مني يف البداية لكني طماأنته وذكرته بي 
.. اأدركت اأنه فقدك .. واأدركت اأنه من ال�سعب اأن اأجدك يف 
جويدا خا�سة مع قلة حتركي بالنهار، ظللت اأبحث عنك خل�سًة 
يف حانات جويدا ال�سهرية لكنني مل اأعرث عليك .. مل ياأِت يف 

بايل قط اأن تتواجد يف وادي الن�ساىل ..
   يف الوقت ذاته كنت اأخ�سى اأن يعتقلني �سباط الأمن واآدم معي، 
فيظنون اأنه ن�سليٌّ مثلي، فُيعتقل هو الآخر ويحمل و�سمنا بدون 
اأنه غريب عن بالدنا،  تثبت  اأوراًقا  اأنه ل ميلك  ذنب، خا�سًة 
واأنا اأعلم اأنه لي�س ن�سلًيا .. فلم اأجد اإل اأن اأ�ستمع اإىل حديثها 

واأجعله يرافقها بعدما فقدُت الأمل يف اإيجادك ..
ت�ساءلت �سريًعا:

يرافق َمن ؟!	 
قالت:

�سريين .. فتاة التقيتها يف اأحد بيوت الرذيلة يف جويدا ..	 
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وتابعت:
وعدتني باأنها �ستعتني به ..	 

قلت:
ل تعي�س بهذا الوادي ؟	 

هزت راأ�سها نفًيا .. ف�ساألتها على الفور:
باأي واٍد تعي�س؟!	 

قالت:
مل تكن ن�سلية اأيها الطبيب .. اإنها امراأة �سريفة ..	 

b
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سيرين 

كانت الرحلة من جويدا اإىل مدينة »بريحا« ال�سمالية �ساقًة للغاية 
علّي وعلى اآدم، خا�سًة مع اتخاذنا طرٍق جانبية كثرية لجتياز ذلك 
الرئي�سية  الطرق  على  املتناثرة  الفر�سان  دوريات  من  الكبري  العدد 
الذي  ال�سابط  ذلك  باإحداها  يكون  اأن  خ�سية  جويدا،  من  القريبة 
ه�ّسم الطفل اأنفه باحلجارة كما اأخربتني الفتاة الن�سلية التي عرثت 

عليه يف �سوارع جويدا.
من  �سريفة  چارتينية  فتاة   ، عاًما  وثالثون  اأربعة  �سريين،  ا�سمي 
عك�س  على  جويدا.  اإىل  الچارتينية  املدن  اأقرب  »ُطبرية«،  مدينة 
اأبي  اأحَظ بحياة مرفهة قط منذ طفولتي، كان  �سريفات چارتني مل 
عامي  اأكمل  اأن  قبل  اأمي  عن  انف�سل  بعدما  ذلك،  يف  رئي�سًيا  �سبًبا 
بعامني يف مواجهة احلياة  التي تكربين  واأختي  اأنا  ليرتكني  التا�سع، 
مبفردنا خا�سًة مع مر�س اأمنا وموتها بعد ثالثة اأعوام، لأجد نف�سي 
يف �سن الثانية ع�سرة اأحمل مطرقًة يف اإحدى ور�س احلدادة، تغطي 
وجهي وثيابي طبقٌة من الركام الأ�سود، واأعمل مرغمًة باملهنة ال�ساقة 
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التي وّفرها يل اأحد اأقاربنا الذي اأقّر من نف�سه بعدم حاجتي للمدر�سة 
بعد، لتم�سي الأيام بثقلها ال�سديد نحو بلوغي، اأق�سى ما اأطمح اإليه 
تلك  من  ويريحني  بالزواج  اأحدهم  ينت�سلني  اأن  هو  الدنيا  هذه  يف 
املعاناة، غري اأن اأبي النذل مل يرتك يل تلك الفر�سة حتى، بعدما فعل 
اآخر �سيء كان ينق�س رحلة �سقائي، واجتاز القاعدة الأوىل، وهرب 
عامه  بلوغه  عند  حوران  وادي  اإىل  نف�سه  يقّدم  اأن  دون  املدينة  من 
الروح  اخت�سام  ويعلن  بالن�سلية،  اإدانته  القا�سي  ليعلن  اخلم�سني، 
لأجنة ن�سله جميعهم، واأُحرم اأنا واأختي من اإجناب اأطفال اأحياء قبل 

اأن اأمت عامي اخلام�س ع�سر.
الع�سرين  اإل عندما عربت عامي  بنا  اأبي  اأفهم ق�سوة ما فعله  مل 
بخم�سة اأعوام كاملة ومل يتقدم �ساٌب واحد للزواج مني اأو من اأختي، 
وانتهازهم �سعفنا وعدم كفهم  الزبائن يف تلك املدينة  ومع �سخافة 
عن التحر�س بنا اأخربت اأختي برغبتي يف النتقال للعي�س يف جويدا، 
ا، وتتوه بني اأخبارها  املدينة الكربى التي ل يعرف �سكانها بع�سهم بع�سً
لت  الكثرية التفا�سيل ال�سغرية مثلنا، رف�ست اأختي اأن ترافقني وف�سّ
جويدا،  اإىل  فانتقلت  اأنا  اأما  تعرفها،  التي  املدينة  يف  حياتها  اإكمال 
دون  والع�سرين  ال�ساد�س  �ساب هناك يف عامي  بالفعل من  وتزوجت 
اأن حبي الذي �ساأقّدمه له قد يعّو�س رغبته  اإخباره بعّلتي، ظًنا مني 
وكذلك  ميًتا  الأول  طفلي  ولدة  مع  لكن  اأطفال،  اإجناب  يف  ما  يوًما 
قد  اأنه  اعتقدُت  بعقوبتي،  له  العرتاف  �سوى  اأمامي  اأجد  مل  الثاين 
ي�ساحمني بعد ال�سنوات الثالث التي ع�سناها �سوًيا، لكنه مل ميهلني 
دقيقة واحدة، وجذبني من �سعري بقوة دون تفكري، وجّرين اإىل خارج 
اأن  دون  الباب من خلفي  ويغلق  ال�سارع،  بي يف  يلقي  اأن  قبل  البيت، 

يقول كلمًة واحدة، لأعود لل�سقاء من جديد.
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مل اأرغب يف العودة اإىل ُطبرية اأوالعمل يف احلدادة مرة اأخرى بعد 
الياأ�س  للمال وحالة  املا�سة  اأعوام، وبني حاجتي  التوقف عنها لثالثة 
اأحد  القدر يف  اأوقعني  اأخم�س قدمي،  اإىل  راأ�سي  اأغرقتني من  التي 
اأغواين بالعمل خل�سًة يف بيٍت للرذيلة  اأ�سراف جويدا الذي  �سياطني 
ميتلكه بعد عزوف كثرٌي من الن�سليات عن العمل هناك يف ال�سنوات 
ليلة  كل  �ساأتقا�ساه  الذي  الكبري  بالأجر  واأغراين  الأخرية،  اخلم�سة 
البيوت  تلك  زوار  ا�ستهاء  مع  خا�سًة  يل،  �سيوفرها  التي  واحلماية 
لل�سريفات الباغيات اأكرث من الن�سليات، لأق�سي ليايّل يف ذلك البيت 
اأنواع  كافة  اأحتمل  اأكتافهن،  و�سم  اإل  الن�سليات  وبني  بيني  فرق  ل 
العتداءات دون �سكوى واحدة خوًفا من اأن ي�سي بي اأحدهم، واأُعتقل 
على جرميتي مبمار�سة الرذيلة واأ�سري ن�سليًة اأنا الأخرى، لتمر خم�س 
�سنوات كاملة يل بني تلك البيوت راأيُت فيها كافة اأنواع الفا�سدين من 
اأ�سراف چارتني، واكت�سفت مدى الزيف الذي تعي�سه بالدنا املكت�سية 

بالقواعد �سكاًل ..
ل   .. اآدم  التي حدثتني عن  الن�سلية  الفتاة  �سهد،  التقيت  اأن  اإىل 
اأعلم ماذا اأ�سابني حني راأيت ذلك الطفل، وملاذا تعّلق به قلبي اإىل 
ذلك احلد، وحني اأخربتني ق�سته وعما فعله معها بامليناء اجلنوبي 
ُيعتقل معها فيكون و�سم الن�ساىل م�سريه  باأن  وحدثتني عن تخّوفها 
دون ذنب وجدت عقلي يفكر بالقرار الذي اأجلته ل�سنوات، وبداأ داخلي 
جويدا  ترك  بل  الرذيلة،  بيوت  لرتك  حان  قد  الوقت  باأن  علّى  يلح 
كثرًيا من  التي حملت يل  املدينة  بعيًدا عن هذه  والنطالق  باأكملها 
الأيام املوؤملة، فعر�سُت عليها اأن اأتوىل رعايته بعدما ياأ�سْت يف الو�سول 
اإىل اأبيه وتزايَد �سعورها بقرب اعتقالها مع احلمالت الكثرية الأخرية 
�سد الن�ساىل، فوافقت دون جدال .. ثم انتهزُت معرفتي بفار�ٍس فا�سد 
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كان دائم الرتدد على بيت الرذيلة الذي كنت اأعمل فيه، ف�ساعدين 
على ا�ستخراج �سك �سرٍف ُمزّور با�سم اآدم على اأنه ابن اأختي بعدما 
اأغادر  باأن  وعًدا  مني  ونال  و�سًما،  يحمل  ل  الطفل  اأن  بنف�سه  تاأكد 
جديد  من  الن�سلية  الفتاة  اأرى  اأن  انتظرُت   .. اأيام  خالل  يف  جويدا 
اكت�سبته  ما  األتقيها جمدًدا، فجّمعت  لكني مل  لأخربها عن وجهتي، 
من مال، وا�سرتيت ح�ساًنا وعربًة، وبداأت رحلتنا اأنا واآدم اإىل بريحا، 

اأبعد املدن الچارتينية عن جويدا.

b
ظل الطفل �سامًتا �سمًتا غريًبا طوال رحلتنا .. حاولُت اأن اأبادله 
اأطراف احلديث اأكرث من مرة لكنه كان ينطق بكلماٍت قليلة ثم يعود 
اإىل �سمته متاأماًل جوانب الطرق اأو جدار چارتني الذي بداأ يظهر يف 
الأفق مع اقرتابنا من مدينة »قبال« التي تنت�سف امل�سافة بني جويدا 
ال�سابقة، عن  حياته  �سيء عن  اأي  منه  اأعرف  اأن  حاولُت   .. وبريحا 
مل  لكنه  اأكما،  بحر  �سمال  فيه  يعي�س  كان  الذي  الإقليم  عن  والده، 
يجبني ب�سيء ُيذكر، ووا�سل �سمته الغريب .. قبل اأن يخلد اإىل نومه، 

ومل ينه�س اإل مع و�سولنا بريحا.
كان اأكرث ما مييز هذه املدينة هو قلة عدد �سكانها مقارنًة باأي مدينة 
اأخرى من مدن چارتني، حتى اأنني مل اأجد اأدنى �سعوبة يف �سراء بيت 
التالية على ور�سة حدادة كربى  اأحدهم بالأيام  �سغري لنا، ثم دلني 
باأنه �سيعطيني عملًة نحا�سية  ال�سيد عبود، قال  ُي�سمى  ميتلكها رجل 
عن اليوم الواحد بعدما اخترب مهارتي يف ت�سكيل املعادن، فوافقت. 
لأبداأ حياًة جديدة بعيدة عن الذل والقهر الذي ع�سته خالل �سنواتي 

املا�سية، يوؤن�س وحدتي اآدم ال�ساكت اأغلب الوقت.
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حٍد  اإىل  طبيعًيا  يبدو  �سيء  كل  كان  التالية  ال�سهور  مدار  وعلى 
كبري، ومل اأ�سغل بايل كثرًيا بتجنب الطفل يل، اأو جتنبه للتحدث مع 
اأي من جرياننا ظًنا مني اأنه يحتاج مزيًدا من الوقت ل اأكرث .. قبل 
اأن حتدث اأكرث الأ�سياء غرابًة، عندما نه�ست من نومي مفزوعًة على 
من  ياأتي  كان  الذي  الغريب  ال�سوت  وذلك  امل�ستمرة  الطرقات  تلك 
غرفته ليتداخل مع عويل الرياح التي مل تهداأ يف تلك الليلة املطرية، 
بارز  الثياب،  ُمزق  الأر�س،  على  ُملقى  وجدته  اإليه  اأ�سرعُت  وحني 

الع�سالت ب�سكل غريب، ت�سيل الدماء من قب�ستّي يده.

b
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غفران

كان  ن�سلية،  به  اأعلنوين  الذي  اليوم  ذلك  منذ  اأ�سهر  اأربعة  مرت 
كل يوم منها يحمل حزًنا جديًدا .. �سار قدوم اأ�سقياء الأ�سراف اإىل 
و�سارت  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  ال�سرطة  رجال  يرافقهم  وادينا 
م�سايقاتهم اأكرث فظاظًة وقبًحا كاأنهم يتعمدون اإخراج اأ�سواأ رد فعل 
لنا كي يجّروا املزيد منا اإىل من�سة اإعدامهم .. كنت اأعلم يوم تزوج 
حيدر و�سبيل اأننا �سنواجه املزيد من املتاعب لكن ما بات يحدث اأن 
الأمر �سار وكاأنه انتقاٌم وتاأديٌب لنا على تلك الفعلة .. كاأنها اجلرمية 
الكربى التي ارتكبناها وبات على كيوان ورجاله معاقبتهم لنا عليها 

مدى احلياة.
�سارت ليايل الوادي اأكرث ظالًما وخواًء بعدما اأ�سبح �سوت بارود 
رجال ال�سرطة ماألوًفا ب�سماء وادينا لي�سيب كل من ت�سّول له نف�سه اأو 
ت�سّول لها نف�سها حق العرتا�س على ما يطلبه ال�سريف، وا�سطرت 
اأغلبية الفتيات من ترف�سن مار�سة الرذيلة اإىل الهروب مع غروب 
ل�سمان  الليل  �ساعات  تنتهي  حتى  باجلوار  مظلم  واٍد  نحو  ال�سم�س 
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مغادرة اأولئك ال�سفلة .. اأما النهار فكان اأكرث اأماًنا واإ�سراًقا رمبا لأن 
حرارة ال�سم�س احلارقة كانت تقينا �سر هوؤلء الأ�سقياء املدللني ..

وبني  بيني  عزمت  لكني  الأ�سقياء،  اأولئك  من  اأحد  يعرت�سني  مل 
تك�سري  اأتوانى عن  فلن  الأمر،  ذلك  مثل  ُو�سعت يف  واإن  اأنني  نف�سي 
عمري.  يف  يوم  اآخر  كان  واإن  مًعا  وال�سفلية  العلوية  اأ�سنانه  �سفوف 
على مدار تلك الأيام حاولت قدر امل�ستطاع اأن اأوا�سل ما بداأته، واأن 
من  اأرى  كنت  واإن  لكني  الن�ساىل،  قلوب  يف  الأمل  بث  على  اأحافظ 
ال�سبان والفتيات حما�ستهم الكبرية لإكمال ما بداأناه .. كان اخلوف 
والت�ستت البادي يف اأعينهم وا�سًحا لعيني كل الو�سوح، لأ�سعر داخل 

نف�سي اأن جهد ال�سنوات املا�سية �سار حًقا يف مهب الريح.

b
اأكملنا العمل نهاًرا ي�ساعدين ريان وناردين والطبيب الذي وعدين 
مكنة،  م�ساعدة  كل  اإىل  حاجة  يف  كنت   .. قلبي  فاطماأن  بالبقاء 
متاًما  موعده  يف  جاء  حقيقي  دعم  مبثابة  كان  بيننا  فا�سل  ووجود 
اأيام  باحة جويدا  اإىل  املتتالية  زياراته  اآدم يف  لو عرث على  وددُت   ..
الغفران، لكنه مل يجده، و�سارت معظم اأحاديثنا عن تلك النظرات 
احلادة التي يراها يف اأعني الفار�س كيوان وعن نواياه ال�سيئة املُعلنة 
جتاهنا والتي تلقى قبوًل كبرًيا من عامة الأ�سراف .. كان جوابي له 
كل مرة باأنه لي�س علينا �سوى اإكمال طريقنا الذي بداأناه وليحدث ما 

يحدث .. 
ثم جاء �سباح ذلك اليوم حني دلف اإيّل ومعه الفتاة الن�سلية �سهد 
مل  باأنه  حمبطة  بنربة  واأخربين  غياب،  بعد  وادينا  اإىل  عادت  التي 
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يعد هناك فائدة من ذهابه اإىل الباحة، واأتبع قوله باأن اآدم قد غادر 
جويدا .. ت�ساءلُت بعيني دون اأن اأنطق:

كيف عرفت؟!	 
نظر اإىل الفتاة، فقالت يف حزن:

نعم يا �سيدتي، لقد كان معي قبل اأن تاأخذه فتاة �سريفة مني كي 	 
تعتني به بعد ف�سلي يف العثور على الطبيب .. اأردُت اأن اأرد له 
اجلميل بعدما اأ�ساب ال�سابط من اأجلي، وخ�سيت اأن مي�سك به 

اجلنود معي فيعاين طوال حياته .. مل اأكن اأعرف اأنه ن�سلي..
    وعندما عرفُت من الطبيب بالأم�س اأنه ن�سلي مثلنا ذهبت على 
فعرفت  عنها،  بحًثا  فيه  قابلتها  الذي  الرذيلة  بيت  اإىل  الفور 

اأنها تركت جويدا باأكملها دون اأن تخرب اأحًدا عن وجهتها .. 
�سمتُّ قلياًل، واأذنُت لها بالن�سراف وظل فا�سل معي .. ثم قلُت 

بعد فرتة من ال�سمت:
رمبا يعود يوًما ما ..	 

اأخرج فا�سل زفريه ببطء، وقال:
ليعرف اأنه ن�سلي .. ول تعرف الفتاة التي اأخذته كذلك ..	 

فقلت بنربة �ساردة:
 على الأقل �سيهناأ بعي�سة كرمية معها اإن مل ت�سك يف اأمره، ومل 	 

تقم بت�سليمه يوًما ما اإىل اجلنود.

b
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حاولت اأن اأتنا�سى الأمر، مل اأكن اأعلم حًقا حاجتي يف جميء اآدم 
اأبًدا عودة  تعني  لن  اأن عودته  نف�سي  اأقنع  اأن  .. وحاولت  وادينا  اإىل 
اأيام  .. ومرت  واأن ندمي قد مات بال رجعة كمن ماتوا قبله   .. ندمي 
اأن  قبل  بنا،  اأحّلت  التي  ال�سعبة  الأيام  عن  تختلف  مل  كثرية  اأخرى 
ُتلقى يف مياهنا الراكدة ال�سخرة الكربى، وتاأتي تلك الليلة حني ُطرق 
بابي ُقبيل �سروق ال�سم�س، وعندما نه�ست من فرا�سي وفتحته وجدت 
�سبيل زوجة حيدر التي اختفت قبل �سهور تقف اأمامي، وقبل اأن اأنطق 

ب�سيء من املفاجاأة التي اأ�سابتني، قالت وهي ت�سري اإىل بطنها: 
اإنني حبلى بجنني ح�سد روًحا خارج باحة جويدا. 	 

b
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اأدخلت �سبيل اإىل كوخي على الفور .. كان ظهورها اأمامي مفاجاأًة 
كبرية مل اأكن لأتوقعها، اأما حديثها عن جنينها فكان كربى املفاجاآت 
اأو رمبا يف حياتي كلها، قلُت واأنا  يل منذ قدومي اإىل وادي الن�ساىل 

اأبتلع ريقي من املفاجاأة بعدما اأجل�ستها اأمامي: 
ماذا حدث؟	 

قالت: 
اأمام عيني يف باحة جويدا كنت يف حاجة 	  اأُعدم حيدر  بعدما 

اإىل الفرار من كل �سيء هنا .. فاتخذُت قراري بالرحيل دون اأن 
اأعرف يل وجهة.. اأردُت الرحيل فح�سب .. فكرُت يف العودة اإىل 
الوادي الذي ن�ساأُت به، لكني خ�سيت اأن اأرى يف اأعينهم نظرات 
ال�سماتة بعدما تركتهم من اأجل املجيء للتعلم على يديِك من 
اأجل تغيري م�سريي .. فقررُت يف حلظة تغيري وجهتي والذهاب 
اإىل ن�ساىل الوديان الغربية، كنت اأعرف بع�س فتياتهم قدمًيا 

.. كما اأنهم بعيدون للغاية عن هنا ..

   بعد اأيامي الأوىل هناك فكرت يف العودة اإليِك يا �سيدتي لكن 
هذا  وبني  بيني  حاجًزا  ظّلت  ال�سيئة  ذكرياتي  من  خماويف 
املكان، فاآثرُت البقاء هناك .. يف البداية كنت اأقتات معهم من 
�سرقاٍت �سغرية ل�سفن الب�سائع، قبل اأن اأقرر باأن اأبداأ يف تعليم 
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هذا  اأبناء  مع  �سيدتي  يا  فعلِت  كما  والكتابة  القراءة  بع�سهم 
الوادي، وبداأت بالفعل مع بع�س اأطفالهم وبناتهم .. 

 .. والقيء  الدوار  واأ�سابني  �سديد  باإعياٍء  �سعرُت  يوم  ذات    
ظننُت الأمر عادًيا اأو اإرهاًقا من وقويف امل�ستمر اأمام الأطفال، 
اإعيائي  لكن  اهتماًما،  التعب  ذلك  اإعطاء  دون  يومي  واأكملت 
تكرر اأكرث من مرة، وبداأت بع�س التغريات حتدث يف ج�سدي 

لتبداأ �سكوكي تتزايد بداخلي ..
   حاولت اأن ا�ستبعد تلك الأفكار من راأ�سي لكني يف نهاية الأمر 
باأنها  فاأخربتني  يل،  يحدث  عما  �سًنا  تكربين  امراأة  �ساألُت 
نف�سي،  اأ�سّدق  كما مل  اأ�سّدقها  للحمل، مل  اأعرا�س  اإل  لي�ست 

و�ساألُت اأخرى عجوز فاأخربتني هي الأخرى كذلك ..
 كادت الفرحة ت�سيبني باجلنون .. وخرجت اأهرول واأ�سرخ بيني 
وبني نف�سي: »معقول !! .. لقد فعلناها يا حيدر .. لقد فعلناها 

 »..
ح�ساد  كيفية  عن  يدور  تفكريي  كل  كان  نف�سي  متالكُت  حني    
جنيني لروحه .. تعودت ن�ساء الن�ساىل على الذهاب اإىل الباحة 
من اأجل ح�سد اأرواًحا لأجنتهن .. اأما طفلي فكنت اأعلم اأنه 
كنت  چارِتني،  قواعد  اأعرف  كنت  واإن  لكني   .. متاًما  �سرعي 
اأخ�سى اأن تكمل الأر�س ظلمها يل واأل يح�سد طفلي روًحا نقية 
كما وعدتني يا �سيدتي، واأن يكون الذهاب به اإىل الباحة اأيام 
الغفران هو ال�سبيل الوحيد لينال روًحا تكون ن�سلية، كما ُولدت 

اأنا وكل من اأعرفهم ..
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لكوين  ن�سلًيا  هذا  جنيني  كان  اإن  اأمري،  من  �سٍك  يف  �سرُت    
الباحة،  يف  لزواجنا  �سرعي  حًقا  اأنه  اأم  ن�سليني؟!  وحيدر  اأنا 
وبداأت احلرية تدق داخلي بقوة؛ يّلح اأحد جوانبي باأن اأذهب 
هناك  روٍح  ح�ساد  ي�سمن  لعّله  غفران  يوم  كل  الباحة  اإىل 
باأن  غ�سب  يف  يّف  اآخر  جانب  ي�سرخ  بينما  ن�سلي،  عا�س  واإن 
الأمور  ت�سري  اأن  انتظار  يف  الباحة  عن  البعد  كل  بعيدة  اأبقى 
�سهر  كل  نهاية  اقرتاب  ومع   .. �سريًفا  لُيولد  لها  خططنا  كما 
كانت تلك احلرية ت�ستعل داخلي من جديد بعدما ظل اجلانب 
اأ�سهر  فتمر  الباحة،  بعيدة عن  اأبقى  اأن  يخ�سى  مني  اخلائف 
احلمل تباًعا دون اأن اأح�سد اأي روٍح، وُيولد اجلنني ميًتا واأفقد 
اآخر ما تبقى يل من رائحة حيدر، وخا�سة بعدما زارين اأكرث 
من كابو�ٍس كنت اأرى فيهم باأنني اأ�سع جنيًنا ميًتا لأنه�س من 

نومي مفزوعًة .. 
   حتى قررت يف النهاية باأن اأنهى ذلك ال�سراع بداخلي، واأق�سمُت 
كانت  مهما  الباحة  اإىل  بجنيني  اأذهب  لن  باأنني  حيدر  بروح 

النتيجة وا�سعًة اأمامي م�سري اأبيه الذي اأُعدم ظلًما.
وانفرجت اأ�ساريرها وهي تقول:

اإىل اأن جاء الأم�س، كنت يف جل�سٍة مع الأطفال اأقراأ لهم عندما 	 
�سعرُت بتلك احلركة املفاجئة داخل بطني، لأدرك اأن جنيني 
يوم  لي�س  يوم  ويف  الباحة  عن  بعيًدا  روحه  وح�سد  فعلها  قد 
غفران، مثل باقي اأ�سراف چارِتني .. وقتها مل اأخرب اأحًدا، ومل 

اأفكر �سوى يف �سيء واحد فقط وهو العودة اإليِك يا�سيدتي .. 
واأردفت بحما�سٍ كبري والدموع تلمع بعينيها:
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 لقد اأن�سفتنا اأر�س چارِتني �سيدتي .. 	 

b
انتهت  حني  داخلي  اجتاحت  التي  ال�سعادة  اأ�سف  اأن  اأ�ستطيع  ل 
احت�سانها  واأطلت  واحت�سنتها  نه�ست  اأنني  حتى  كلماتها  من  الفتاة 
ثم قّبلت راأ�سها كاأنني �سرت اأمتلك �سعادة الدنيا كلها .. ثم اأ�سرقت 
ل  كي  راأ�سها  فوق  لها  اأعطيته  و�ساًحا  ترتدي  اأن  ف�ساألتها  ال�سم�س 
تعجب  الذي  الطبيب  كوخ  اإىل  �سوًيا يف خفية  واجتهنا  اأحد،  يعرفها 
حني فتح بابه بعينني ن�سف ُمغلقتني ووجدين اأمامه يف ذلك التوقيت 
اإىل �سبيل كي  اأ�سرت  اأنطق ب�سيء لكني  املبكر جًدا من النهار .. مل 
يف  الطبيب  �ساألني  راأ�سها  و�ساح  نزعت  وحني  الداخل،  اإىل  تتقدم 

ت�سكك: 
اأرملة حيدر؟!	 

هززُت راأ�سي اإيجاًبا .. ثم اأغلقت الباب من خلفنا، وقلت يف فرحة 
كبرية: 
لقد حدثت املعجزة .. اإن �سبيل حبلى بجنني �سريف .. 	 

ات�سعت حدقتا عينيه كاأنه ل ي�سدق ما اأقوله، و�ساألها على الفور اأن 
ت�سعد اإىل �سرير الك�سف دون اأن ي�سمع مني املزيد، وبداأ يف �سوؤالها 
ي�ستخدم  اأن  قبل  الطبية،  الأعرا�س  بع�س  عن  متتالية  كثرية  اأ�سئلة 
وقفُت  بينما  �سديد،  تركيز  بطنها يف  على  الطبية وميررها  �سماعته 
مكاين اأ�ساهد ما يفعله يف ترقب، حتى انتهى فالتفت اإيّل وقد انفرجت 

اأ�سارير وجهه بدرجة مل اأرها عليه من قبل، وقال يف حما�س كبري: 
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لقد تغرّي م�سري الن�ساىل ..	 
فّكر  كاأنه  وجهه  مالمح  وتبّدلت  واحدة،  حلظة  بعد  �سمت  لكنه 

فيما كنت اأفكر به اأثناء فح�سه لها، ف�ساألُته ب�سوت ي�سوبه القلق: 
لالأح�سن، األي�س كذلك؟!	 

نظر اإيّل، واأوماأ براأ�سه اإيجاًبا بدون اأن يتحدث.

b
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سيرين

ت�سيل  الأر�س  على  ُملقى  اآدم  راأيت  حني  ال�سديد  الفزع  اأ�سابني 
بجواره  ركبتي  على  وجثوت  نحوه  واأ�سرعت   .. قب�ستّيه  من  الدماء 
لأتاأكد اأنه ل يزال حًيا .. كان قلبه يدق بقوة حني و�سعت راحة يدي 
على �سدره فيما كانت اأنفا�سه هادئًة للغاية .. كان الوقت متاأخًرا جًدا 
الليلة وعدم  باأحد خا�سًة مع �سوء طق�س تلك  اأ�ستطع ال�ستعانة  فلم 
عروق  عادت  بعدما  �سريره  اإىل  فحملته  هطوله،  عن  املطر  توقف 
اأناديه  واأخذت   .. الطبيعية  هيئتها  اإىل  وع�سالته  املنتفخة  ج�سده 
با�سمه مراٍت كثرية يف قلق حذر لعله يفيق، اإىل اأن فتح عينيه اأخرًيا، 

فتنف�ست ال�سعداء .. 

الغرفة من  اإىل  با�ستغراٍب  العينني، ثم نظر  اإيّل متعًبا زائغ  نظر 
حوله كاأنه ل يدري ماذا حدث، بعدها نظر اإىل يديه ووجهه ُيعت�سر 

من الأمل .. فقلت حماولًة اأن اأهدئ من روعه: 
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�ستكون بخري يا �سغريي .. 	 

املاء وع�سًبا طبًيا مهرو�ًسا  اإناًء �سغرًيا من  واأح�سرت  ثم نه�ست 
جروح  اأنظف  وبداأت  اإليه،  وعدت  نظيفة،  قما�سية  وقطًعا  لدّي  كان 
بقطع  واأ�سّمدها  املهرو�س  بالع�سب  اأغطيها  اأن  قبل  باملاء،  يديه 
القما�س. وكاأن ت�سميدي ليديه قد خّفف من حدة تاأمله، اأغم�س عينيه 

وغاب يف �سبات عميق. 

b
واأفكر فيما حدث له قبل قليل،  نائم،  اأراقبه وهو  جل�ست بجواره 
�سمعُت كثرًيا عن غرابة بع�س الأطفال، واعتقدت اأن اآدم مثلهم، لذا 
كنت اأجتاهل عن عمد اأي رد فعل غريب له جتاهي، لكن مع ما حدث 
تلك الليلة �سعرت اأن الأمر يتجاوز كونه طفاًل غريب الأطوار، وبقي 
يغط  اأنه  فتاأكدت  النهار،  طلع  اأن  اإىل  الأمر  هذا  يف  �سارًدا  تفكريي 
يف نوٍم عميق، ثم ارتديت ثيابي الثقيلة وحذاء املطر، واأ�سرعت اإىل 

طبيب �ساب دلتني اإليه اإحدى جاراتي، واأح�سرته اإىل بيتنا .. 

قام باإزالة ال�سمادة التي �سنعتها بعدما اأيقظت اآدم .. تعجب حني 
 .. البالغة  بتلك اجلروح  يديه  اأ�ساب  و�ساأله عما  اإ�ساباته  راأى مدى 
قال ال�سبي اأنه ل يتذكر كيف اأ�سيب بها .. كان ال�سدق بادًيا على 
اأن يفح�س  اآدم فتعجب الطبيب وبداأ يفح�س فمه ول�سانه قبل  وجه 
اإيّل  التفت  يديه جمدًدا ويقوم بتطهريها وت�سميدها من جديد، ثم 

وقال:



33

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

بخاطري 	  للوعي جال  فاقد  وهو  اأُ�سيب  قد  اأنه  اأخربتني  حني 
نتيجة  يده  وُجرحت  لل�سرع  نوبًة  تكون  قد  اأنها  الطريق  يف 
اإ�سابة مثل هذه لي�ست منًطا معتاًدا لالإ�سابة  اأما  ال�سقوط .. 

بعد ال�سقوط على الأر�س ..

 وتابع حائًرا:

ال�سعور 	  اإىل هذا احلد دون  نف�سه  املرء  اأعلم كيف ي�سيب   ل 
باأمل يجعله يتوقف عن اإحداث املزيد من الإ�سابة ..

وعاد اإىل اآدم و�ساأله:

األ تتذكر حًقا كيف اأُ�سيبت يداك؟	 

هز ال�سبي راأ�سه اإيجاًبا، فالتفت اإيّل الطبيب وقال:

عروقه 	  انتفاخ  مع  خا�سة  الهياج  اأنواع  من  نوًعا  يكون  قد 
بال�سورة التي حدثتني عنها، لكني ل اأ�ستطيع اجلزم بذلك .. 
اأعدك اأنني �ساأبحث يف كتبي عن اجتماع هذه الأعرا�س �سوًيا 
و�ساأخربك اإن وجدت �سيًئا يفوتني .. �سنهتم بهذه اجلروح الآن 

ونتمنى األ يكررها م�ستقباًل، لكن عليِك اأن تراقبيه جيًدا .. 

اأوماأت براأ�سي اإيجاًبا، وقلت: 

ح�سًنا، �ساأفعل. 	 

b
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يف الأيام التالية انتقلت للمبيت معه يف غرفته، مل يتكرر ما حدث 
له تلك الليلة خالل اأيام مبيتي معه، فقررت اأن اأبقى معه لياًل، واآخذه 
ا�ستاأذنت  بعدما  بها  اأعمل  التي كنت  ور�سة احلدادة  اإىل  نهاًرا  معي 

ال�سيد عبود �ساحب الور�سة ..

على عك�س بقية ال�سبية كان اآدم يجل�س جانًبا ينظر اإيّل واأنا اأعمل 
قد  معي  يعملن  من  الن�ساء  باقي  اأن  حتى  كثرًيا،  يتحرك  اأن  دون 
لحظن ذلك. قبل اأن اأنتبه اإىل عالمات الفرحة التي كانت تظهر على 
وجهه كّلما اأتى اأحد الزبائن بح�سانه لأ�سنع لأقدامه حدواٍت منا�سبة 
.. كان ينظر اإىل الأح�سنة ب�سغٍف كبري تدرك معه تعلق ذلك الطفل 
باخليول، لذا مل اأتعجب حني وجدته يوًما ينه�س من مو�سعه ويحاول 
اأن يطعم اأحد الأح�سنة ع�سًبا اقتلعه من فناء الور�سة، قبل اأن يربت 
بيده امل�سمدة على غرة راأ�سه دون خوف، وكاأن احل�سان قد األفه مل 
يحرك اأي �ساكٍن .. ما تعجبت منه حًقا اأنه نظر اإيّل وابت�سم يل حني 
املت�سخة  يدي  وم�سحت  بيدي  ما  تركت  وقتها   .. احل�سان  له  خ�سع 
اأنا  برفٍق  احل�سان  راأ�س  على  يدي  ومررت  منه،  واقرتبت  مبالب�سي 

الأخرى، ف�سحك يل من جديد ومرر يده هو الآخر. 

�سرت اأحب قدوم الأح�سنة اإىل ور�ستنا من اأجل اآدم، و�سرت اأحب 
�سناعة حدوات الأح�سنة عن �سناعة ال�سكاكني واخلناجر واأى �سيء 
اآخر يف الور�سة، ومتنيت لو اأتى ح�سان جديد كل دقيقة، ويوًما بعد 
يوم وجدته ي�سرتك معي يف بع�س الأعمال من تلقاء نف�سه .. ولحظت 
اأنا واجلميع اأنه ي�ستطيع حمل اأكرث ما يحمله اأي طفل يف �سنه دون 
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اأدنى عناء، حتى اأن ال�سيد عبود قال له حمفًزا عندما راآه يحمل اإطاًرا 
حديدًيا ثقياًل ل يقوى الكثريون على حمله:

يبدو اأنك ُخلقت لالأعمال القوية اأيها الفتى .. �ساأعطيك قطعة 	 
ف�سية يف نهاية اليوم. 

اأي اهتمام، كان كل تركيزه مع  اآدم مل يعِط حلديث الرجل  لكن 
ب�سعوبة  يجّر  وهو  الور�سة  فناء  اإىل  دلف  عمره  مثل  يف  اآخر  طفٍل 
	بعناد  يقاوم  للغاية،  هائًجا  احل�سان  ذلك  كان   .. عنيًدا  ح�ساًنا 
كانت  بينما  ال�سهيل،  عن  يكف  ول  واحدة،  خطوة  التقدم  كبري	 
باأنه قد تورط يف  ال�سيق وقلة احليلة على وجه الطفل تقول  مالمح 
جلب ذلك احل�سان اإلينا، فنه�ست من مكاين لأ�ساعد الطفل يف جر 
احل�سان اإىل الداخل، لكني ما اإن اقرتبت منه حتى باغتنا احل�سان 
ورفع قائمتيه الأماميتني فجاأًة، ف�سقط الطفل على ظهره خوًفا واأفلت 
اإىل  فاًرا  ورك�س  ا�ستدار  قد  احل�سان  كان  الب�سر  ملح  ويف  جلامه، 
باأن  الطفل  و�سط �سراخ  اجتاه اجلبال  الفناء يف  بوابة  اخلارج عرب 
اأباه �سيقتله، لأفاجئ باآدم يرتك ما بيده ويرك�س ب�سرعة كبرية وراء 
احل�سان .. �سرخت فيه خوًفا كي يتوقف، لكنه كان قد عرب ال�سور 

الطوبي املحيط بالفناء. 
�ساهدوا  الذين  الرجال  بع�س  وكذلك  وراءه،  الأخرى  اأنا  رك�ست 
احل�سان يفر، لكنا كنا متاأخرين للغاية عن احل�سان وعن اآدم الذْين 
توقفت  ثم   .. اأمامنا  اجلبل  خلف  اجلبلي  املمر  انعطاف  مع  اختفيا 
حني �ساح يّف ال�سيد عبود غا�سًبا كي اأعود اإىل الور�سة لإجناز اأعمالنا 

املتاأخرة واأترك اأمره للرجال الذين رك�سوا خلفه.

b
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اإىل  واحتقاٍر  غيٍظ  بكل  اأنظر  واأنا  الور�سة  اإىل  م�سطرًة  عدت 
وبداأت  .. وحملت مطرقتي،  باآدم  اللحاق  منعني من  الذي  �ساحبها 
اأدق احلديد امل�ستعل يف غ�سٍب وعيني باخلارج تبحث عن عودته، كنت 
كل ما اأخ�ساه اأن يفقد الرجال اأثره بني املنعطفات اجلبلية املت�سعبة 
التي ل يعرفها �سوى اأهل بريحا. كانت عيني تذهب بني احلني والآخر 
اإىل الطفل الباكي اأمام الور�سة، والذي مل يكف عن العويل وال�سراخ 
بكلماٍت عن العقاب الذي ينتظره من اأبيه اإن مل يعد ذلك احل�سان .. 
وكان قلبي ينخلع كّلما عاد اأحد الرجال من وراء اجلبل مبفرده ُمعلًنا 
اآدم، ومع  اأن يتحدث عن  الهارب بدون  اللحاق باحل�سان  ياأ�سه من 
اأثر  مرور الوقت عادوا جميًعا واحًدا وراء الآخر، قالوا باأنهم فقدوا 
احل�سان والفتى .. رجوت ال�سيد عبود باأن ي�سمح يل بالذهاب، لكنه 
اإليها  اأعود  لن  الور�سة  خارج  واحدة  خطوة  حتركت  لو  باأنني  اأق�سم 
اأطرق  اإىل مطرقتي لأطرق احلديد بقوة كاأنني  اأخرى .. عدت  مرة 
باملطرقة  فاألقيُت  الكيل،  بي  فا�س  الرجل، حتى  ذلك  راأ�س  جمجمة 
جانًبا، وكدت اأ�سرخ به لأخربه باأنني ذاهبة اإىل خلف اجلبل للبحث 
الطفل  وجدت  حتى  واحدة  خطوة  اأخطو  اأكد  مل  لكني   .. طفلي  عن 
الرمال،  على  رقدته  من  ونه�س  عويله،  عن  فجاأة  توقف  قد  الباكي 

لي�سرخ اإيّل فرًحا:
لقد عاااد .. 	 

قبل اأن يرك�س مبتعًدا عنا، نظرنا جميًعا بعيًدا، كان اآدم قد ظهر 
يف الأفق يركب على �سهوة الفر�س بكل ثقة، وي�سري به نحونا يف توؤدة 
وهدوء بالغ و�سط تعجب اجلميع واأولهم اأنا، حتى اقرتب منه ال�سبي 
الباكي فنزل عن احل�سان، واأم�سك بيده لريبت بها على مقدمة راأ�سه 
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مثلما اعتاد اأن يفعل مع اخليول .. م�سيت بخطوات مت�سارعة نحوهما 
دون اأن اأ�ستاأذن ال�سيد عبود .. كانا قد بداآ حديثهما واأنا يف الطريق 
يديه بجوار احل�سان  اآدم  �سّبك  ثم اقرتبت منهما عندما   .. اإليهما 
يف  الإعجاب  نظرات  اأتذكر   .. ارتقائه  على  الآخر  ال�سبي  لي�ساعد 
وقف  بينما  عنا،  بح�سانه  يبتعد  وهو  اآدم  جتاه  ال�سبي  ذلك  اأعني 
اآدم بجواري يودعه بيده مبت�سًما، لي�سريا منذ ذلك اليوم �سديقني 
حقيقني مل اأَر يف �سداقتهما قط، الطفل الباكي زهري وطفلي اآدم. مل 

يفرتقا حتى و�سال �سن البلوغ وحدث ما حدث.

b
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فاضل

الن�ساىل  اإن كان م�سري  �ساألتني غفران  اأقوله حني  ما  اأعرف  مل 
ا من حمل �سبيل بجننٍي حي، كل  اأم ل بعدما تيقنَّ قد تغرّي لالأح�سن 
ما جال يف ذهني هو ما قد يفعله اأ�سراف چارتني بعد معرفتهم باأن 
هناك �سريف �سُيولد من ن�سل الن�ساىل، وخا�سًة بعد ما راأيته يحدث 
للن�ساىل خالل ال�سهور القليلة التي ع�ستها بينهم، حتى غفران التي 
جاءت مع �سبيل يحمل وجهها كل حما�س الدنيا، بدت وكاأن حما�سها 
قد انق�سع عن داخلها، لتبقى احلقيقة التي ل بد واأن نعرتف بها؛ لن 

ير�سى �سادة چارتني بوجود هذا اجلنني اأبًدا.
ثم كررت �سوؤالها يل مرة اأخرى بعدما ا�ستغرقُت يف تفكريي ومل 

اأجبها:
تغرّي م�سرينا لالأح�سن، األي�س كذلك؟	 

فنظرت لها، وقلت يف ابت�سامٍة مطمئنة:
بلى، لالأح�سن.	 
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بعدها �ساألُت �سبيل اأن تغطي بطنها املك�سوفة، وتنه�س من �سرير 
الك�سف، وتابعت كالمي واأنا اأوجهه اإىل غفران:

ما زال اأمام ولدة الطفل قرابة اأربعة �سهور، �ساأح�سن العناية 	 
ب�سبيل حتى ُيولد طفلها.

الك�سف،  �سرير  على  من  تنه�س  وهي  �سبيل  اإىل  غفران  نظرت 
وهزت راأ�سها اإيجاًبا يف �سمت، ف�ساألُتها بعدما جل�سُت على مقعدي:

ماذا �سيثبت اأن هذا اجلنني �سريٌف؟	 
نطقت �سبيل ب�سرعة: 

اأق�سم اأنني مل اأذهب اإىل الباحة بعد اإعدام حيدر ..	 
قلت:

ل اأ�سكك يف قولك يا �سبيل، لكني اأق�سد كيف �سنثبت لالأ�سراف 	 
ذلك؟

قالت غفران:
ل يوجد اأُي توثيق لدخول ن�ساء الن�ساىل اإىل الباحة اأو ت�سجيٌل 	 

ملن حت�سد روًحا جلنينها داخل اأ�سوارها، لكن القواعد اأو�ست 
بانتماء املولود لالأ�سراف اإن كان هناك زواج �سرعي لوالديه يف 
باحة جويدا قبل ولدته على الأقل ب�سبعة اأ�سهر، وهم يعلمون 
جيًدا وخا�سًة كيوان اأن ذلك الزواج قد مت بالفعل هناك واإن مل 

يتم على املن�سة ..
ت�ساءلُت واأنا اأعلم اإجابة �سوؤايل:

هل �سيعرتفون بذلك الزواج؟	 
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�سكتت لهنيهة ثم قالت:
ل اأعرف، مل ير�َس قا�سي املن�سة يومها باأن يتم الزواج على 	 

من�سة الباحة قائاًل باأنها لي�ست مكاًنا لالأجنا�س الن�ساىل ..
واأ�سافت واجمة:

يقولون اأنهم ي�سريون طبًقا لقواعد چارتني، لكنهم يف احلقيقة 	 
ياأخذون منها ما يخدم م�ساحلهم فقط، فاإن عار�ست قاعدة 
ذلك  مربرين  احلائط  عر�س  بها  رب  �سُ م�ساحلهم  واحدة 

ل�سمائرهم باأنه ل مانع من جتاوزها يف �سبيل اأمانهم .. 
ونظرت اإىل �سبيل وهي تقول:

 يعلم اجلميع هنا اأن حيدر قد تزّوج من �سبيل داخل الباحة، 	 
التي  ذاتها  للقواعد  طبًقا  �سريًفا  اإل  لي�س  اجلنني  هذا  واأن 

جعلتنا ن�ساىل .. 
و�سمتت للحظة، ثم تابعت بنربة قلقة:

لكن كيوان الذي جّر اأحد ع�سر �ساًبا لُيعدموا ظلًما على املن�سة 	 
لن يتوانى عن تقدمي اثنني اآخرين اإىل املن�سة ذاتها، اأو قتلهما 

ب�سالحه الناري اإن اقت�سى الأمر، وهذا ما ي�سغل تفكريي .. 
    اإن اأعلّنا للن�ساىل خرب حمل �سبيل �سيزداد حما�سهم وي�ستعيدون 
يقدم  وقد  احلريق،  يوم  منذ  باأنف�سهم  فقدوها  التي  ثقتهم 
لكن   .. و�سبيل  وتكرار جتربة حيدر  الزواج  على  منهم  املزيد 
�سيكون هناك من ي�سّرب الأمر اإىل الأ�سراف، ووقتها �ستكون 

�سبيل وجنينها يف خطر حقيقي ..
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   واإن اأخفينا الأمر قد ن�سمن �سالمة �سبيل وجنينها، لكنه �سُيولد 
و�سيعي�س مثل الن�ساىل اإىل اأجل ل نعرفه، ويبقى دم الأحد ع�سر 

الذين اأُعدموا قد �ساع هباًء.
من  �سبيل  اإىل  نظرت  ثم   .. تفكر  و�سكتت  حريًة  �سفتيها  وزمت 

جديد وقالت:
ما راأيك يا �سبيل؟	 

اأجابت الفتاة:
 لو اأردته ن�سلًيا لذهبُت اإىل باحة جويدا حل�سد روٍح له دون اأن 	 

اأنتظر ..
ونظرت اإيّل، و�ساألتني:

وراأيك يا فا�سل؟!  ..  اإنني يف حرية كبرية ..	 
�سكُت لبع�س الوقت مفكًرا، ثم قلُت:

عليهم 	  تخافني  اأنِك  اأعلم   .. الن�ساىل  ملعب  يف  بالكرة  لنلِق 
لكن  قادمة،  حقيقية  معاناٍة  من  وطفلها  �سبيل  على  وتخ�سني 

اأعتقد اأن الأوان قد جاء ليختار الن�ساىل م�سريهم ..
   ل بد اأن يعلموا بحمل �سبيل .. ول بد اأن يدركوا اأن معاناتهم 
ومعاناِتك ال�سهور املا�سية مل ت�سع هباًء، واأن اأمامهم خيارين 
ل ثالث لهما .. اإما اأن يكون م�ستقبل اأرواحهم كلهم مثل هذا 
الأ�سراف  اأ�سقياء  من  فارين  لياليهم  يق�سوا  اأو   .. اجلنني 
وراء  واحًدا  النارية  طلقاتهم  حت�سدهم  اأن  اإىل  وفر�سانهم  

الآخر.
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   لو اأردِت راأيي .. فاأنا اأرى اأنه تبقى �سبيل بيننا، وليعرف َمن 
يعرف، بل �سنعمل نحن على انت�سار خرب حملها بجنني �سريف 
واأن يكون حملها م�سار حديث كافة   .. اأرجاء چارتني  اإىل كل 

جمال�س الأ�سراف.
    لقد ع�سِت بينهم ل�سنواٍت طويلة، وتعلمني اأنهم يّدعون دائًما اأن 
القواعد ل تظلم اأحًدا، يف كتبهم، يف مدار�سهم، يف خطبهم، 
على  �ساروا  طاملا  الأ�سراف  حقوق  لهم  الن�ساىل  باأن  يتغنون 
ال�سراط امل�ستقيم ومل يرتكبوا اجلرمية .. ح�سًنا، �سيعلم كل 

�سريف يف هذا البلد اأن هناك ن�سلية حتمل جنيًنا �سريًفا ..
  �سي�سلطون اأنظارهم نحو حكامهم لريوا ردة فعلهم ومدى �سدق 

حديثهم فعاًل ..
واأكملُت بهدوء:

لن ي�ستطيعوا فعل �سيء ل�سبيل من اأجل اأن تبقى �سورتهم يف 	 
نظر العامة كمحققني للعدالة .. حان الوقت لن�ستغل عدالتهم 

املزيفة.
واأردفُت لها با�سًما:

لقد فعلِتها من قبل دون اأن تدري يا غفران .. حكى يل ريان عن 	 
ق�ستك اأنِت وندمي .. كان خري ما فعلِته وقتها اأن خرب حبكما 
قد انتقل للعامة، كان ذلك حمايًة له ..كان اأمركما على و�سك 

الإمتام لول اجلرمية التي ارتكبها ندمي قبلها ب�سهر.
اأوماأت غفران براأ�سها اإيجاًبا، ثم قالت بنربة قلقة:
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رمبا مل يكن لكيوان هذا النفوذ وقتها ..	 
قلُت:

لو كنت مكان كيوان وعرفت اأن اإحدى الن�سليات حتمل جنيًنا 	 
�سريًفا �ساأنتظر خوف الفتاة مني واأن تختفي بجنينها، لأبحث 
الأ�سراف  من  اأحد  يدري  اأن  دون  وجنينها  هي  واأقتلها  عنها، 
يواجهني  اأن  اأبًدا  اأتوقع  لن  لكني   .. للن�ساىل  عربة  ولتكن 
�ساأ�ساب  فعلي،  لردة  الأ�سراف  برتقب  حمتمني  الن�ساىل 
بالرتباك و�ساأفكر كثرًيا يف كل خطوٍة قبل اتخاذها .. �ساأعمل 
للباقني،  الظلم  جرعة  �ساأزيد   .. الأمر  يتكرر  األ  على  فقط 
�ساأجعلهم يكرهون اليوم الذي حملت فيه �سبيل .. ويف الوقت 
ذاته �ساأنتظر فر�سة خطاأ واحد لتلك الفتاة .. وقتها �ساأقتلها 

بيدي على من�سة الباحة ..
فقالت �سبيل:

واأنا لن اأخطئ خطاأً واحًدا اإىل اأن ياأتي جنيني.	 
فقلُت لها:

�سيجّن جنون كيوان مع باقي الن�ساىل، لكنه لن يقرتب منِك.	 
وقالت  قلته،  مبا  القتناع  وجهها  على  وبدا  غفران،  اإيّل  فنظرت 

با�سمة:
ح�سًنا، لن�ستغل عدالة چارتني املزيفة .. ولُنعلم الن�ساىل اإًذا ما 	 

ينتظرهم.

b
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قد  وفتياتهم  الن�ساىل  �سبان  من  كثرٌي  كان  النهار  منت�سف  مع 
ح�سروا اإىل الفناء الأمامي ملدر�سة غفران التي بناها ريان ومن معه 
.. مل يكن يعرف اأحد ما الأمر �سواي اأنا وغفران، حتى ريان الذي كان 
قد ح�سر وجل�س يف ال�سف الأمامي بجواري بدت على وجهه عالمات 
التعجب من ذلك الجتماع  املفاجئ، و�ساألني عن الأمر .. فلم اأرد اأن 
اأف�سد له املفاجاأة، واأجبته باأن هناك اأمًرا هاًما تود غفران اإخبارنا 

به، دون اأن اأقول اأي �سيء عن �سبيل وطفلها.
امتالأ الفناء عن اآخره بالن�ساىل، ووقف كثريون اآخرون يف املنطقة 
املت�سعة خارجه لعلهم ي�سمعوا ما �ستتحدث به ال�سيدة .. ثم خرجت 
اأ�سعة  مع  الأزرق  و�سمها  يلمع  الكتف  املنزوع  ثوبها  يف  غفران  اإلينا 
كي  البع�س  بع�سهم  اإىل  ال�سبان  فاأ�سار   .. فوقنا  املتقدة  ال�سم�س 

ي�سمتوا، وهداأ �سجيجهم ..
 ما كنت اأحبه حًقا يف غفران اأنها قد تبدي قلقها اأو تخوفها من 
اأمٍر ما يف حوارها معك بالغرف املغلقة، اأما ما اإن تظهر للعامة فلن 
جتد اإل تلك الفتاة القوية، فتاة املن�سة التي ل يعرف الرتباك مو�سًعا 
لها،  م�سجًعا  فابت�سمُت  لثانيٍة،  وريان  اأنا  نحوي  نظرت  وجهها.  على 

فحركت عينيها اإىل احلا�سرين وقالت:
اأما اليوم 	  اإليكم واأنا �سيفة لديكم،  اأوّجه حديثي   قدمًيا كنت 

ي�سري  ما  عليها  ي�سري  ن�سليٌة  منكم،  واحدة  واأنا  فاأحدثكم 
عليكم ..

   كان حلم ندمي قبل ع�سر �سنوات اأن تتح�سن اأو�ساع الن�ساىل، 
و�سعى جاهًدا لذلك .. وبيدي اأ�سعت ذلك احللم .. ثم جئت 
اإىل هنا لأحيي حلمه مرة اأخرى .. �سعينا اإليه مًعا .. يوًما وراء 
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وبني  بيننا  احلاجز  ذلك  نذيب  كي   .. عام  بعد  عاًما  اآخر.. 
اأ�سراف چارتني، واأن نزيل الق�سرة التي لطاملا غّلفتنا وغّلفت 
هذا  كل  لنا  يكّنوا  باأن  لالأ�سراف  �سمحت  والتي  �سبقونا،  من 

ال�سطهاد .. 

.. وعا�سوا  العامل  الدنيا يف هذا  الطبقة  اأننا  الأ�سراف  اقتنع     
اإىل جيل، يف  لنا من جيٍل  ينقلون كرههم  الأ�سا�س  على ذلك 
ال�سعور  ذلك  وانتقل   .. حكاياتهم  يف  جل�ساتهم،  يف  كتبهم، 
نعي�س  بهائم  اأننا  و�سّدقنا  ب�سر  باأننا  الإح�سا�س  فقدنا  اإلينا، 
من اأجل ال�سهوة فقط ل غري .. قتل .. رذيلة .. قطع طرق .. 
�سرقة، ويف النهاية ُنقتل كالنعاج على من�سة چارتني بذنب اأو 
بدون ذنب، لن�سّلم اأرواحنا الآثمة اإىل اأطفال قادمني ينتهجون 
الذي  الإجباري  امل�سار  كاأنه  تنتهي،  ل  دائرٌة   .. ذاته  الطريق 
مل يكن علينا خمالفته قط .. اإىل اأن انحرفنا اأخرًيا عن ذلك 

امل�سار بزواج حيدر من �سبيل قبل خم�سة اأ�سهر ..

    اأعلم اأنها كانت �سهوًرا �سعبة للغاية .. عليكم وعلّي .. ولكني 
لطاملا  الأقوام  م�سائر  تغيري  اأن  اأعلم  كنت  الأول  اليوم  من 
ارتبط باأكرث الآلم �سدة .. وما زلت اأوؤمن باأن ذلك الأمر مهما 

طال �سيمر. 

التي  �سبيل  اإىل  لت�سري  وا�ستدارت  اخللف،  اإىل  خطوتني  وعادت 
اأمامنا، ف�سهق  كانت متوارية بداخل كوخها، فتقدمت �سبيل ووقفت 
اجلميع وهمهموا غري م�سدقني عودتها، فاأكملت غفران ب�سوٍت قوي:
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قد 	  چارتني  اأر�س  باأن  لأخربكم  اليوم  هنا  اإنكم  ال�سادة  اأيها 
�سبيل  اإن   .. باأياديكم  م�سريكم  وتركت  لنا،  بوعدها  اأوفت 

حتمل بداخلها اأول جنني �سريف من ن�سل الن�ساىل.
اإىل حٍد غري م�سبوق، وا�ستحالت تعابري الوجوه  زادت الهمهمات 
من حويل اإىل وجوه غري م�سدقة واأخرى م�سدوهة مرتقبة، واأخرى 
كافة  روؤية  ت�ستطيع  كنت    .. متحم�سة  واأخرى  قلقة،  واأخرى  فرحة، 
الذي  ريان  حما�سًة  اأكرثهم  كان  الوقت،   ذلك  يف  الوجوه  تعابري 

احت�سنني بعدما اأردفت غفران:
غري 	  يوم  يف  الباحة  اأ�سوار  خارج  جنينها  روح  �سبيل  ح�سدت 

اأيام الغفران .. واأقر الطبيب فا�سل �سالمة اجلنني ..
واأ�سافت يف حما�س:

اأيها ال�سادة .. قبل هذا اليوم كنا ن�سعى نحو حلٍم كنا نراه �سعب 	 
املنال ون�سكك يف وجوده .. اأما اليوم ف�سار احللم واقًعا بينا .. 

واأ�سارت بيدها يف اجتاه جويدا حني قالت:
 	 .. مثلهم  بكرامته  يعي�س  ن�سٌل  اإما  اخليار،  لديكم  بات  الآن 

للجرائم،  ومرتكبني  للرذيلة  فتياٍت  كوننا  بني  لالأبد  نبقى  اأو 
ت�سعدهم كثرًيا فقرة اإعدامنا على املن�سة.

ونظرت اإىل �سبيل وقالت:
هذا 	  باأمر  چارتني  اأ�سراف  يعرف  حني  �سيحدث  ما  تعلمون 

اجلنني .. اليوم يبداأ التاريخ كتابة ف�سٍل جديد عنكم، اليوم 
خالل  يطاق  ل  ما  حتملنا  قد  كنا  واإن  احلقيقي،  الأمل  يبداأ 
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ال�سهور املا�سية .. فالقادم �سيكون اأمله م�ساعًفا مرات املرات 
من اأجل اأمٍل انتظرناه طوياًل.

  جاءت الفتاة لتحموها وحتموا طفلها .. لن حتموا ابنها فح�سب 
هذا  م�سري  �سُيحدد  باأياديكم   .. القادم  ن�سلكم  �ستحمون  بل 
الطفل، اإما اأن ي�سري مثلكم ويعاين الويالت على مدار �سنوات 
عمره، اأو يعي�س بدون و�سٍم لياأتي يوٌم ننزع فيه جميًعا الأو�سام 

عن اأكتافنا ..
والتقطت اأنفا�سها، وقالت بنربة هادئة م�سموعة:

قبل خم�سة ع�سر عاًما تخرجُت من مدر�سة ال�سباط واأق�سمت 	 
اأنني  اأمامكم  اأق�سم  اليوم   .. چارتني  قواعد  عن  اأدافع  اأن 
اآخر نف�س يل حتى يح�سل على  اإىل  �ساأدافع عن هذا اجلنني 

حقوقه الكاملة مثله مثل اأي �سريف چارتيني ..
�ساح �سوت مفاجئ من ال�سفوف اخللفية:

واأنا معِك �سيدتي..	 
ثم �ساح �سوت اآخر:

واأنا كذلك �سيدتي ..	 
و�ساحت اأخرى:

واأنا كذلك ..	 
�ساح ريان:

واأنا كذلك ..	 
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�سحت اأنا الآخر:
واأنا كذلك ..	 

�ساح كثريون من بعدي، وبداأت الفتيات يطلقن زغاريدهن، فيما 
وقفت غفران اأمامنا بثباتها املعهود تنظر نحونا، ثم نه�س الن�ساىل 
ا، ويهنئون �سبيل، وتوالت الفتيات  من جلو�سهم يحم�سون بع�سهم بع�سً
لتف�سح  جانًبا  حتركت  التي  غفران  من  فاقرتبُت  احت�سانها،  على 

املجال للفتيات الالتي التففن حول �سبيل، وقلت لها با�سًما:
 فعلِت ال�سواب.	 

فقالت بابت�سامٍة رائعة:
اقتب�سُت كثرًيا من حديثك يل بال�سباح ..	 

قلت:
 اإنِك �سيدة هذا الوادي حًقا ..	 

�سحكت وقالت:
لرُنِ كيوان اأن تفوقي عليه باملدر�سة العليا مل يكن حم�س �سدفة.	 

b
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زهير

ل زالت ال�سيدة �سريين تدعوين بال�سبي الباكي منذ ذلك اليوم 
على  مّر  واإن  اآدم،  اأ�سراري  وكامت  الأوحد  �سديقي  فيه  عرفُت  الذي 

ذلك اليوم وقت طويل.
واحد  بعام  يكربين  اأٍخ  بني  لأبي،  الأو�سط  البن   .. زهري  ا�سمي 
اأنا  اأعوام ُت�سمى فريوز .. �سرُت  ُي�سمى كرم واأخٍت ت�سغرين بثالثة 
واآدم �سديقني بعد ذلك اليوم الذي اأنقذين فيه من �سرٍب ُمربح كان 
يف انتظاري عندما اأعاد يل ح�سان اأبي الهارب، ومن يومها ومل مير 

يوم دون اأن نلتقي .. 
كنا نلتقي قبل غروب ال�سم�س بعدما يفرغ من عمله، اأحدثه عما 
در�سته يف التاريخ بينما كان حديثه كله عن املهام اجلديدة التى كّلفه 
بها �ساحب الور�سة اأو اخليول التي ركبها. يف البداية كنت ا�ستغرب 
الوقت عرفت مدى حبه  مع  لكني  مثلنا،  تعليًما  يلقى  ول  �سريٌف  اأنه 
ال�سبية  كعادة  مدر�ستنا،  اإىل  القدوم  عن  احلدادة  ور�سة  يف  للعمل 
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من  عرفُت  كذلك   .. �سغرية  �سن  يف  اأمواًل  يجنون  الذين  العاملني 
خالته  تربيته  وتوّلت  جويدا،  يف  ماتا  قد  واأمه  اأباه  اأن  الأوىل  الأيام 
يتجنب  كان  بعدما  ب�سداقتنا  كثرًيا  فرحت  التي  �سريين  ال�سيدة 

احلديث اإىل الكثريين، و�سار طفاًل طبيعًيا على حد قولها .. 

 .. اخليل  ركوب  يف  للغاية  بارًعا  اآدم  كان  متاًما  عك�سي  على 
فار�س  �سيكون  الرباعة  بهذه  ا�ستمر  لو  اأنه  الأول  اليوم  من  واأدركت 
چارتني الأول قبل اأن يتم عامه الع�سرين .. كانت براعته تلك تذكرين 
برباعة عمي كيوان .. اأف�سل من ي�سّوب ب�سالحه الناري يف چارتني، 
اأرادين اأبي دوًما اأن اأ�سري مثله واألتحق مبدر�سة �سباط الأمن، لكني 
مل اأُخلق لأكون �سابًطا لل�سرطة اأو فار�ًسا اأو حتى كيميائًيا مثل اأبي، 
ُخلقت لأدر�س التاريخ .. اأحبه كثرًيا وقراأت الكثري من كتبه رغم �سني 
ال�سغرية، واأعلم اأن هناك املزيد واملزيد من بحر تاريخ چارتني ما 
زال يف انتظاري لأ�سرب اأغواره. واإن كان عمي كيوان يف طريقه لي�سري 
�سابط چارتني الأول، واأبي من خرية كيميائي چارتني، فاإنني �ساأ�سعى 

جاهًدا لأكون موؤرخ چارتني الأول قبل بلوغي اخلم�سني.

b
كان اآدم فطًنا للغاية رغم اأنه مل يتعلم القراءة والكتابة، ومع كل 
يوم كان ينال اإعجاب ال�سيد عبود فيعطيه مهاًما اإ�سافية واأجًرا اأكرب 
كتابة احلروف  اأعّلمه كيفية  اأن  لقائنا  .. حاولُت كثرًيا خالل مرات 
وقراءتها لكنه كان �سريع التململ ول يدعنا نكمل، قبل اأن يغرّي جمرى 
احلديث اإىل اأي �سيء اآخر اأو ينه�س لريكب فر�سه التي ا�سرتاها من 
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اأجره، ويرك�س بها جيئًة وذهاًبا بال�سهل املنب�سط اأمام التلة الرملية 
التي كنا جنل�س عليها .. كررُت حماولتي معه، كان يفعل ما يفعله كل 

مرة اإىل اأن ياأ�ست من رغبته يف التعلم ..

 يف اأحايني كثرية عندما كنت اأ�سحبه معي اإىل بيتنا كان اأخواي 
ي�سخران منه ب�سبب عدم تعلمه، اإل اأنه كان يقابل �سخريتهما ب�سحكة 

�سافية، ذات مرة �سخر منه اأخي كرم قائاًل: 

اإنك ت�سبه الن�ساىل .. 	 

وتابع: 

اإنهم ل يتعلمون .. مثلك ..	 
وقتها احمّر وجهي ملا ت�سبب به اأخي من اإحراج �سديقي واإهانته، 

لكن اآدم نظر اإليه حينها، وقال بعدما �سمت لهنيهة: 
ل اأعتقد اأن هناك ن�سلًيا ي�ستطيع �سنع �سالح ناري مثلي .. 	 

نظرنا بانبهار نحو اآدم اأنا واأخي واأختي، و�ساألته اأختي بت�سكك: 
هل ت�ستطيع حًقا �سناعة �سالح ناري؟! 	 

اأجابها اآدم هادًئا:
نعم .. نقلني ال�سيد عبود اإىل ور�سة الأ�سلحة النارية .. 	 

فقالت متباهية: 
بدون اأبي ل قيمة لأ�سلحتكم التي ت�سنعونها .. 	 
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ا يف �سناعة  كانت حمقًة بع�س ال�سيء، كان اأبي كيميائًيا متخ�س�سً
البارود الذي ُتعباأ به طلقات الأ�سلحة النارية وقذائف املدافع ب�ستى 

اأنواعها .. 
اأوماأ اآدم براأ�سه اإيجاًبا، وقال: 

�سانًعا 	  �ساأكون   .. الأعمال  ملختلف  الدنيا  ُخلقت  .. هكذا  نعم 
ماهًرا لالأ�سلحة النارية .. والدك ومن معه ي�سنعون البارود .. 
زهري �سيكون دار�ًسا للتاريخ .. واأنِت رمبا ت�سريين طبيبة .. كٌل 

له عمل خم�س�س يخدم به چارتني واأهلها .. 
و�سمت لثانية واأكمل: 

اأو ل يخدمها .. اإن كان غبًيا متعجرًفا ..  	 
اإىل  كيوان  ي�سبه عمي  اأخي  كان   .. اإىل كرم  يلّمح  اأنه  اأعلم  كنت 
باملدر�سة  امل�ساكل مع زمالئه  حد كبري، متعجرف منذ �سغره، كثري 
ومعلميه، يكره بريحا وينتظر اليوم الذي يذهب به اإىل جويدا، واإن 
حيث  جويدا  اإىل  الذهاب  اأمتنى  كنت  ا  اأي�سً فاأنا  يعيبه  ل  ذلك  كان 
املدينة الأكرث حت�سًرا وتقدًما عن مدينتنا ال�سغرية البعيدة، والباحة 
ون�ساء  فيها،  تدور  التي  والحتفالت  كثرًيا،  عنها  اأبي  التي حكى يل 
الن�ساىل ال�سافالت الالتي يح�سدن اأرواًحا لأطفالهن .. حكيت لآدم 
ذات مرة عن حلمي بالذهاب اإىل هناك، كنت اأعلم اأنه عا�س لفرتة 
هناك قبل اأن تاأتي به ال�سيدة �سريين اإىل مدينتنا .. قال اأنه يتذكر 
الباحة وروعتها، وحدثني عن القائم اجلانبي الذي ت�سلقه ذات مرة 
كي يرى ما يحدث على من�ستها .. �ساألته يف ترقب وقتها اإن كان قد 

راأى ن�سلًيا ُيقتل على املن�سة، قال وهو يتذكر: 
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بكل تاأكيد .. لقد راأيت اأحدهم ُيقتل .. 	 
متلئًة  �سافيًة  ال�سماء  وكانت  لياًل،  التلة  فوق  جنل�س  يومها  كنا 
بالنجوم، فا�ستلقيت بظهرى على الرمال، وقلت واأنا اأنظر اإىل ال�سماء: 

چارتني 	  تاريخ  ُيكتب  هناك   .. ما  يوًما  جويدا  اإىل  �ساأذهب 
احلقيقي .. 

ونظرُت اإىل �سديقي، وقلت: 
هل �ستاأتي معي اإىل هناك وقتها؟	 

قال �ساحًكا: 
اأظن اأن �سريين لن تر�سى بذلك اأبًدا .. 	 

�سحكُت، وحدثته عن عمي �سابط الأمن املُكلف بق�سايا الن�ساىل 
من  قتياًل  يعرت�س  من  يردي  الذي  الناري  �سالحه  وعن  جويدا،  يف 
ت�سويبٍة واحدة، وعن حكاياته التي ت�سلنا مع القادمني من هناك، 
وق�سمه على املن�سة باأل يرتك ن�سلًيا واحًدا من ن�ساىل چارتني، وقلت 

با�سًما:  
�ساأكتب يوما كتاًبا كبرًيا عن چارتني .. رمبا اأذكر فيه ف�ساًل 	 

كاماًل عن عمي كيوان ..
واأكملت بعدما لحظت اأن اآدم قد �سرد بنجوم ال�سماء: 

�ساأذكر احلقيقة ل غري .. لن اأجامله واإن كان عمي ..	 
يلتقط حجًرا �سغرًيا ليدحرجه  ابت�سم �سديقي وقال مازًحا وهو 

من فوق التلة كعادته: 
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ل تن�َس اأن تكتب ف�ساًل عني اأنا الآخر .. 	 
�سحكت وقلت:

ح�سًنا، ف�سٌل كامل با�سم اآدم .. فار�س چارتني الأول ..	 
ف�سحك، وا�ستلقى بظهره هو الآخر اإىل الرمال، ليوا�سل �سروده 

بني اأفكاره.

b
اأيامهما يف  ت�سري  كاأي �سبيني يف عمرنا  �سوًيا  اأيامنا  هكذا مرت 
معرفتي  ازدادت  مرورها  ومع   .. واللهو  اجلد  من  مزيج  بني  �سالم 
الع�سلية  اآدم  قوة  ازدادت  كذلك  بلدنا،  تاريخ  عن  اأكرث  مبعلوماٍت 
وتعقيًدا، حتى �سار  قوًة  اأكرث  باأعماٍل  له  ال�سيد عبود  تكليف  يف ظل 
حديث  م�سار  ي�ساء  ما  به  لي�سنع  مطرقته  اأ�سفل  املعادن  تروي�س 
اجلميع يف مدينتنا واأولهم زمالئي يف املدر�سة .. اإىل اأن بلغت عامي 
اإىل بريحا منذ  الأوىل  زيارة عمي كيوان  ال�ساد�س ع�سر ومعه كانت 

�سنوات طويلة .. 
اأدركُت من الوهلة الأوىل اأن زيارة عمي مل تكن جمرد زيارة عائلية 
الزيارة،  تلك  وراء  قوًيا  اآخر  �سبًبا  هناك  اأن  بدا  بل  واأبنائه،  لأخيه 
لقرابة  مبفردهما  املكتبية  غرفته  يف  باأبي  اجتمع  بعدما  وخا�سًة 
ال�ساعتني بعد تناولنا الغذاء .. لأوقن وقتها اأن �ساأًنا عظيًما قد حدث 
يف جويدا، ومعه احتاج عمي اإىل ال�ستعانة براأي اأبي اأو رمبا ال�ستعانة 
مبا ي�سنعه يف معامله .. لكن ما جعل الدماء تندفع اإىل عروقي حًقا، 
حني �ساألتني اأمي اأن اأقّدم لهما م�سروًبا �ساخًنا قامت باإعداده فدلفُت 
اأمام  حائرين  يقفان  فوجدتهما  ا�ستئذان،  دون  فجاأًة  غرفتهما  اإىل 



57

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

معه من جويدا،  اأح�سرها  قد  اأن عمي  بدا  خمطوطة جلدية قدمية 
ما  اأهمية  فاأدركُت   .. بغتًة  عليهما  دخلت  ملّا  الكالم  عن  توقفا  ثم 
يتحدثان ب�ساأنه واعتذرت عن دخويل املفاجئ، لكن عيني ذهبت اإىل 
الر�سمة ذات الألوان الوا�سحة املر�سومة باملخطوطة ..كانت ل�سخ�سٍ 
عاٍر متاًما مفتول الع�سالت يبدو كوح�س .. خا�سًة مع عروق ج�سده 
املنتفخة وفمه املفتوح عن اآخره كحيوان يزاأر .. كان ُمكباًل ب�سال�سٍل 
باأطراف  مي�سك  فيما  الأربع،  واأطرافه  رقبته  من  غليظة  حديدية 
حجًما  اأقل  يبدون  مثلنا  عاديني  اأ�سخا�ٍس  ب�سعة  الأخرى  ال�سال�سل 
بالن�سبة له، وتظهر على وجوههم مالمح اخلوف منه .. قبل اأن اأنتبه 

اإىل و�سم الن�ساىل املتواجد على �سدر ذلك الوح�س املر�سوم.

b
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ريان

اآخر  ان�سرفت  حني  ال�سم�س  غروب  من  اقرتب  قد  الوقت  كان 
ال�سيدة  مبدر�سة  جتمعوا  الذين  والفتيات  ال�سبان  من  جمموعة 
غفران، مل يبَق غريي اأنا وناردين و�سبيل مع الطبيب وال�سيدة .. كان 
جانًبا  الطبيب  وقف  فيما  ال�سيء  بع�س  �سارًدا  يزال  ل  ال�سيدة  وجه 
فقطعُت  به،  تفكر  ما  يعرف  كاأنه  �سمت  يف  وجهها  تعبريات  يراقب 

ذلك ال�سمت قائاًل:
�سي�سري خرب حمل �سبيل كالنار يف اله�سيم بني اأرجاء وادينا 	 

ووديان الن�ساىل الأخرى ومن ثّم اإىل مدن چارتني .. �ستعرف 
چارتني كلها هذا اخلرب قبل �سروق ال�سم�س ..

فابت�سمت �سيدتي وقالت مازحة:
لنحافظ على �سبيل اإًذا حتى �سروق ال�سم�س ..	 

قالت ناردين:
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ت�ستطيع اأن تاأتي معنا اإىل الوادي املظلم الليلة ..	 

قالت �سيدتي:

لن تاأتي معكم �سبيل مبفردها، �ساآتي اأنا الأخرى، وقد يرافقنا 	 
الطبيب اإن اأراد .. علينا اأن نحتفل بهذا الطفل ال�سريف ..

ورمقت الطبيب بطرف عينها وهي تقول:

 ل اأعتقد اأن الطبيب قد �سمع مو�سيقا ال�سامو من قبل ..	 

�سحك الطبيب واأوماأ براأ�سه نافًيا، فقلت فرًحا:

ح�سًنا �ساأخرب ال�سبان باأننا �سرنق�س ال�سامو الليلة ..	 

قالت ال�سيدة:

اأنني ما زلت 	  اأعتقد   .. �سبيل معي يف كوخي  �ستبقى  الغد  من 
اأ�ستطيع ركل موؤخرة اأحدهم اإن حاول القرتاب منا ..

ال�سيدة  اأن  ال�سبان  باإبالغ  لأ�سرع  تركتهم  ثم  جميًعا،  �سحكنا 
والطبيب �سيتواجدان معنا تلك الليلة بالوادي املظلم.

b
الباردة  الهواء  ل�سعة  مع  رائًعا خا�سًة  الليلة  تلك  الطق�س يف  كان 
بحدثنا  الآخر  هو  يهناأنا  اأن  اأراد  كاأنه  وجوهنا،  تداعب  كانت  التي 

الهام.
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اإطاٍر دائري يف الوادي املظلم .. كان ال�سبان  اأُ�سعلت النريان يف 
ليكون  و�سبيل  والطبيب  ال�سيدة  ح�سور  قبل  ح�سروا  قد  والفتيات 
ح�سوًرا هو الأكرب منذ جلوئنا اإىل الوادي املظلم .. فيما كان العدد 
الذي تبقى بوادي الن�ساىل قلياًل للغاية بني رجال ن�ساىل مل يرغبوا يف 
القدوم معنا ون�ساٍء اأخريات كان اأغلبهن اأكرب �سًنا، كنا نعلم اأنهن مل 
يتخذن م�سارنا قط يوًما ما .. بل كنَّ من منتظري الأ�سراف لينالوا 
عودتنا  كما  املقابل،  يف  لهم  يقدمهن  ما  مقابل  النحا�سية  عمالتهم 
.. كل واحد حر فيما يفعله  اأحد  ال�سيدة غفران مل نحجر على فعل 
ا  خ�سي�سً الليلة  تلك  بقاءهن  اأن  غري  حياته،  اختيار  يف  احلق  وله 
كان �سي�ساعد يف انت�سار خرب حمل �سبيل بطفلها ال�سريف اإىل رجال 

الأ�سراف بق�سد اأو بدون ق�سد .. 

كانت تلك الليلة املرَة الأوىل التي ُي�ساء فيها الوادي املظلم بهذا 
اليوم  اأما ذلك  الأ�سقياء،  اعتربناه خمباأً من عيون  .. لطاملا  ال�سكل 
اأو  اجلبناء  الأ�سقياء  من  ياأتي  َمن  ولياأِت  وح�سب،  لالحتفال  فكان 
من رجال ال�سرطة اإلينا .. كنت اأعلم اأن ذلك لن يحدث، هم جبناء 
نتيجته  يكون  لن  الوادي  ذلك  اإىل  قدومهم  اأن  جيًدا  يعلمون  للغاية، 
الن�ساىل  �سمعة  الوحيدة من  امليزة  تلك  كانت  لقاء حتفهم، رمبا  اإل 
قبل.  قتل من  اأحد من احلا�سرين جرمية  يرتكب  واإن مل   .. ال�سيئة 
تاركني  العازفون  اإلينا  ان�سم  بل  فقط  امل�ستعلة  بالنريان  نكتِف  مل 
ي�ساركنا  اأن  يود  نف�سه  قرارة  يف  اجلميع  كان  الليلة،  تلك  احلانة 
فرحتنا، ثم ح�سرت ال�سيدة والطبيب و�سبيل فدّقت املو�سيقا، كانت 
املرة الأوىل التي تدق فيها مو�سيقا ال�سامو منذ ليلة احلريق الهائل 
بعد  عذًبا  ماًء  تذوق  الذي  كالظماآن  ب�سوٍق  اآذاننا  تلقتها   .. بالوادي 
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اأيام طويلة من ت�سقق حلقه عط�ًسا .. ثم نه�س اأول ال�سبان ومد يده 
معه  وتقّدمت  فنه�ست  منه  بعد خطوات  على  كانت جتل�س  فتاة  اإىل 
بع�سبٍة  عينيه  منهما  كل  غطى  حيث  اأمامنا  الدائرة  منت�سف  اإىل 
قما�سية ليبداآ رق�ستهما .. ثم نه�س فتى وفتاة اآخران، وبعدها نه�س 
كثرٌي من ال�سبان والفتيات .. كان الطبيب يراقب حركات الراق�سني 
بالآخر وهم  اأحدهم  يرتطم  اأن  بالغة دون  بان�سيابية  يتحركون  وهم 
اأّي  دون  الوادي  �سماء  يف  مو�سيقانا  ت�سدح  بينما  الأعني،  مع�سوبي 
خوف اأو قلق من قدوٍم مفاجئ لأ�سقياء الأ�سراف اأو �سباطهم بعدما 
كّلفت ال�سيدة بع�س ال�سبان مبراقبة اجلهة املواجهة لوادينا والإبالغ 

عن قدوم اأي �سخ�سٍ اأو عربة.

 .. للغاية  ت�سحكني  الطبيب  وجه  على  الده�سة  عالمات  كانت 
�سابًقا راأيت تلك العالمات على وجه ال�سيدة حني راأت رق�ستنا للمرة 
الأوىل، لكني فوجئت حًقا عندما وجدت الطبيب ينه�س وميد يده اإىل 
ال�سيدة غفران كي تنه�س وترق�س معه .. وقتها نظرت اأنا وناردين 
اإليهما غري م�سدقني ما يحدث يف انتظار ردة فعل ال�سيدة،  و�سبيل 

فنظرت اإلينا و�سحكت، وقالت مازحة:

 يبدو اأن الطبيب ل يكف عن تذكريي بكوين ن�سلّية ..	 

ثم مدت اإليه يدها ونه�ست، ف�سرخنا مهللني من الفرحة عندما 
تقّدما اإىل منت�سف الدائرة، حتى اأن بع�س ال�سبان قد اأزالوا ع�سبهم 
القما�سية عن اأعينهم لريوا �سبب ذلك ال�سياح املفاجئ، وهّللوا معنا 
حني وجدوا ال�سيدة والطبيب يقفان بجوارهم يف انتظار بدء رق�ستهما 
اإىل  ناردين ع�سبتها  واألقت  الطبيب،  اإىل  قما�سية  األقيُت ع�سبًة   ..
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ال�سيدة، وقام كل منهما باإخفاء عينيه، ثم بداآ رق�سهما على مو�سيقا 
العازفني، فو�سع باقي ال�سبان ُع�سبهم من جديد، واأكملوا رق�سهم 
يف حما�س هم الآخرون .. بينما جل�ست اأنا وناردين و�سبيل وعدد قليل 
من ال�سبان والفتيات ن�ساهدهم وهم يرق�سون .. ون�سحك مقهقهني 
كلما ارتطم الطبيب بني حني واآخر ب�ساٍب اأو فتاٍة بجواره .. غري اأننا 
لحظنا جميًعا اأن ال�سيدة غفران جتيد الرق�س وكاأنها ُولدت ن�سلّية .. 
كنت �سعيًدا للغاية بتلك ال�سحكة البادية على وجهها وهي ترق�س .. 
كنت اأعرف اأنها ت�ستحق كل حلظة �سعيدة بعد ما تكبدته من اأحزان 

داخل وادينا ..

معدل  وقّل  ما  حٍد  اإىل  اأف�سل  الطبيب  رق�س  �سار  الوقت  مع   
ارتطامه مبن حوله اإىل حٍد معقول، فاأطلقنا �سفرينا ن�سجعهما، وكاأن 
ذلك قد اأثار حما�س ال�سيدة ففاجئتنا بدورانها ليتطاير ف�ستانها مع 

الهواء، ف�سرخت الفتيات فرًحا ..

نه�سُت ومددت يدي اإىل ناردين لرنق�س نحن الآخرين، مل نكن 
نرق�س  ومكثنا  ال�سامو،  رق�سة  من  التاريخّية  الرق�سة  تلك  لنفّوت 
جميًعا اإىل اأن متكن التعب منا .. حني اأزلُت ع�سبتي القما�سية كان 
العرق قد بّلل وجه الطبيب بينما ظلت مالمح ال�سعادة منطبعة على 
اإىل الطبيب بامتنان كاأنها ت�سكره بعدما  وجه �سيدتي، ملحتها تنظر 
اأماكننا،  اإىل  عدنا  بعدها  ال�سعادة،  من  اللحظات  تلك  لها  اأتاح 
متاأخر  وقت  ن�سّنعه حتى  ما  ب�ساأن  اأموٍر كثرية  نتحدث عن  وجل�سنا 

من تلك الليلة.

b
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مرت تلك الليلة والليايل التي تليها دون اأي جديد ُيذكر اأو ردة فعٍل 
مع  ال�سغريات  الفتيات  تعليم  �سبيل  توّلت   .. الأ�سراف  من  خمتلفة 
ناردين نهاًرا، اأما لياًل فواظبت على احل�سور اإىل الوادي املظلم مع 

ال�سيدة، لكننا مل ن�سعل النريان اأو نرق�س ال�سامو مرة اأخرى.

مع كل يوم كنا نتاأكد اأن خرب طفل �سبيل ينت�سر اإىل مكاٍن جديد 
.. يف احلقيقة �ساعدت فتيات الرذيلة يف انت�سار ذلك الأمر ب�سورٍة 
ا العامل الأكرب لنت�ساره فكان وجود يوم الغفران على بعد  كبرية، اأمَّ
هذا  مثل  وخرب  �سبيل،  حمل  عن  ال�سيدة  اإعالن  من  فقط  اأيام  �ستة 
يكفيه اأن ينطق به ل�ساٌن واحد داخل الباحة �سباًحا لتجد كل الأل�سنة 
تتحدث به قبل حلول منت�سف النهار .. اأخربين �ساٌب ن�سلٌي ح�سر اإىل 
الباحة اأنه لحظ هبوط الفار�س كيوان عن املن�سة و�سعوده مرتني يف 
منت�سًبا  يقف  اأنه  عنه  ُعرف  بعدما  عادته،  عك�س  على  اليوم،  ذلك 

كالتمثال ل يغادر املن�سة قبل انتهاء مرا�سمها ..

ننتظره،  كنا  ما  حدث  الغفران  يوم  من  الثالث  اليوم  �سباح  مع 
كنت اأقف على مع�سرة الزيتون اليدوية بالقرب من مدر�سة ال�سيدة 
يت�ساعد  كثيف  غبار  نحو  بعيًدا  ي�سري  وهو  الأطفال  اأحد  �ساح  حني 
اإىل ال�سماء، فاأدركُت اأن هناك �سحبًة غري م�ستحبة يف طريقها اإلينا 
امل�سنوعات  باإدخال  فاأمرت  الأخرى  هي  غفران  ال�سيدة  انتبهت   ..
حملُت  اأ�سهر،  قبل  ببنائه  قمنا  الذي  التخزين  كوخ  اإىل  واأدواتنا 
مع�سرة الزيتون اإىل الداخل، كذلك حملت الفتيات �سجاجيدهن غري 
املكتملة وخيوطهن اإىل الداخل .. قبل اأن يتجهن اإىل اأكواخهن حني 
جاءنا �ساٌب يهرول واأخربنا باأن فر�سان الأ�سراف يرك�سون بخيولهم 

نحو وادينا باأعداٍد كبرية ..
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 مل يكن الفرار اإىل الوديان املجاورة ذا فائدة مع اأولئك الفر�سان 
لذا مل اأغادر مكاين .. اأمرت ال�سيدة بان�سراف الأطفال واإدخالهم 
قبل  طلق  اأُ متتاٍل  بارود  �سوت  �سمعنا  بعدما  القريبة  الأكواخ  اإىل 
اإعالًنا  الطلقات  تلك  اإن كانت  اأعلم  اأكن  .. مل  الوادي  اإىل  و�سولهم 
منهم عن و�سولهم اأم اأنهم قد اأ�سابوا اأحًدا حاول الفرار .. تاأكدنا 
جميًعا اأن اأو�سامنا ظاهرة، مل يكن يغطي ن�سفه العلوي من الرجال 
اإل الطبيب فا�سل الذي يحمل اأوراًقا تثبت انتماءه اإىل بلٍد اآخر، غري 
اأكتاف الفتيات الي�سرى  ذلك كانت �سدورنا جميعها عارية، وكذلك 
مبا فيهن ال�سيدة غفران .. كذلك تاأكدنا �سريًعا اأنه مل يبَق اأحٌد من 
الأطفال خارج الأكواخ .. كانت حلظات ارتباك �سديدة رغم اأننا كنا 

ننتظر حدوث ذلك الأمر.

النارية م�ستمرة على نحو منتظم بني كل  اأ�سوات الطلقات  ظلت 
طلقٍة واأخرى مدة ثابتة من الوقت، كانت اأ�سواتها تزداد اأكرث فاأكرث 
ومعهم  الفر�سان  من  الأوىل  املجموعة  ظهرت  اأن  اإىل  اقرتابهم،  مع 
اأُطلق وابل من الطلقات النارية اإىل ال�سماء .. مل اأح�سر الليلة التي 
ح�سر بها الفار�س كيوان اإىل الوادي للمرة الأوىل حني اعتقل الأحد 
ع�سر ن�سلًيا، لكنهم حكوا يل عنها كثرًيا، ومع تقدم الفر�سان نحونا 

كنت اأ�سعر اأن ذلك النهار �سيكون اأ�سواأ واأ�سواأ ..

اإخراج  يف  وبداأت  خيولها،  عن  الأوىل  اجلنود  جمموعة  هبطت 
الن�ساىل من الأكواخ بعنٍف �سديد، واأوقفوهم اأمام اأبوابها .. يف خالل 
وقٍت ق�سري كانت الفتيات قد اأُخرجن جميًعا اإىل الطرقة املمتدة اأمام 
..كذلك  قليل  قبل  اإخفاءهم  حاولنا  الذين  الأطفال  وكذلك  الأكواخ 
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اأمام  بغلظٍة  اجلنود  اأحد  واأوقفهما  و�سبيل  غفران  ال�سيدة  اأُخرجت 
كوخ  اأمام  بالوقوف  نف�سه  تلقاء  من  الطبيب  قام  �سيدتي،  كوخ  باب 

عيادته، بينما وقفُت مكاين اأمام باب كوخ التخزين املغلق ..

جمموعة  بعيني  ملحُت  ركبنا،  على  فركعنا  بالركوع  جميًعا  اأُمرنا 
به،  نتواجد  الذي  غري  اآخر  �سارع  اإىل  يتجهون  الفر�سان  من  اأخرى 

فعلمُت اأن ما يحدث لنا �سيحدث لكافة ن�ساىل الوادي ..

جديد،  اأي  يحدث  اأن  دون  طويلة  ملدة  ركبنا  على  راكعني  ظللنا 
يرك�س  بينما  روؤو�سنا فح�سب،  نحو  النارية  الأ�سلحة  ُم�سلطة  راكعني 
اأحد الفر�سان بح�سانه اأمامنا جيئًة وذهاًبا لُيرتب وجوهنا واأج�سادنا 
بغبار اأقدام ح�سانه عن ق�سد، بني حنٍي واآخر كنا ن�سمع �سوت طلقة 
نارية باجلانب الآخر من الوادي، كنت اأخ�سى اأن يكون مع كل واحدة 
ت�سعة منا خالل  الأقل  اأننا فقدنا على  �سيعني  منها قتيل، كان ذلك 

الوقت الذي ركعناه ..
الراك�سني  الفر�سان  اأن عدد  اآخر مل يتغري فيه �سوى  م�سى وقٌت 
اأربعة  اإىل  واحد  فار�س  من  زاد  قد  وذهاًبا  جيًئة  اأمامنا  بخيولهم 
فر�سان، كان بينهم امراأة .. دون اأي جديد اآخر، حاول طفل ل يبلغ 
ال�ساد�سة الرك�س، فركله اأحد اجلنود بق�سوة، ف�سقط مو�سعه ين�سج 
ب�سوٍت عاٍل .. مل ي�ستطع اأحدنا فعل اأي �سيء، من ينه�س من مو�سعه 
ر�سا�سة  اخرتقت  وقد  اإل  واحدة  خطوة  يتحرك  لن  اأنه  متاًما  يعلم 

اأحدهم موؤخرة راأ�سه.

الآتية من  البارود  تهداأ طلقات  الوقت ومل  الطفل مع  هداأ نحيب 
غفران  ال�سيدة  وجه  بعيني  اأملح  كنت  الوادي،  من  الأخرى  املناطق 
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راأ�سها  اأن حترك  دون  اأمامها  الفراغ  اإىل  تنظر  راكعة  وهي  املتجهم 
مييًنا اأو ي�ساًرا خالل املدة الطويلة التي اأركعنا بها الفر�سان .. بينما 
كانت نظرات الطبيب تتجه بني حنٍي واآخر اإىل �سبيل التي بدا وكاأنها 
تقاوم الركوع باأمٍل بالغ، خ�سيُت وقتها اأن يكون �سر ذلك الركوع الطويل 

هو اإجها�س �سبيل، وبداأُت اأ�سرخ اإليها داخل نف�سي:

متــــــــا�سكي يا�سبيـــــل، ا�سمــــــدي اأرجـــــــوِك ..	 

�سبيل، مدت  البادي على وجه  الأمل  اإىل  تنبهت  قد  �سيدتي  وكاأن 
يدها اإىل فخذها وربتت عليها كاأنها تناجيها هي الأخرى باأن تتما�سك، 
ف�ساح اإليها اأحد اجلنود لرتفع يديها فوق راأ�سها، ففعلت �سيدتي ما 
راأ�سها،  موؤخرة  خلف  يديها  و�سّبكت  م�س�س،  على  اجلندي  به  اأمر 

فهزت الفتاة اإلينا راأ�سها اإيجاًبا باأنها بخري، فالتقطُت اأنفا�سي ..

وا�سلنا ركوعنا لفرتة اأخرى طويلة حتى اأنني مل اأعد اأ�سعر باأقدامي 
نحو  م�سارها  تاأخذ  ال�سم�س  بداأت  ثم   .. اأ�سابها  الذي  اخِلدر  من 
الغروب وظهر ال�سفق الأحمر بال�سماء، فزاد عويل الأطفال اجلوعى 
دون اأن يحرك ذلك اأي ذرة عاطفة لدى جنود الأ�سراف .. بالعك�س 
تناوب معظمهم على ركل َمن يعلو نحيبه من الأطفال .. كذلك �سرب 
اأن يوا�سل  اأحد الفر�سان طفاًل يبكي ب�سوطه من فوق ح�سانه، قبل 

رك�سه بفر�سه كاأن �سيًئا مل يحدث ..

وهداأت  اأخرًيا  حركتها  عن  اأمامنا  الراك�سة  اخليول  توقفت  ثم 
معها اجللبة التي كانت حتدثها، و�سكت الأطفال عن نحيبهم كذلك 
عندما �ساح جندي بكلماٍت مت�سارعة اعتدل معها كافة اجلنود الذين 
على  بعيد  من  وظهر  اإل  حلظات  متر  ومل  وقفتهم،  يف  خلفنا  يقفون 
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الوادي  داخل  اإىل  ال�سخم  ح�سانه  مي�سي   .. كيوان  الفار�س  فر�سه 
حتمل  اخليول  من  اأربعٌة  خطوات  بعد  على  خلفه  من  يتبعه  بتوؤدة، 
لأحد  وتركه  عنه  وهبط  بح�سانه  توقف  ثم  �سهوتها،  فوق  فر�سانها 
اجلنود، فيما توقف مرافقيه من الفر�سان عن التقدم دون اأن يهبطوا 
امل�سطفني  الراكعني  بني  مبفرده  يتقدم  وجدته  ثم  اأح�سنتهم،  عن 

على اجلانبني.

كنا يف نهاية الطرقة وكنت اأعلم اأنه قد اأتى من اأجلنا نحن، اأو من 
اأجل �سيدتي و�سبيل على وجه التحديد .. كان  ال�سر البادي يف عينّي 

ذلك الرجل يجعلك ت�سم رائحة املوت وكاأنه قد ُخلق مرافًقا لظله ..

كانت عيني تتجه اإىل ال�سيدة التي كانت تنظر اإىل الأر�س دون اأن 
ترفع عينيها اإليه وهو قادم، بينما بدا وجه �سبيل مرتعًبا .. �سرخ طفٌل 
اأنه �سيلتفت ليخرج  فجاأة، فتوقف الفار�س كيوان عن �سريه، �سعرُت 
وا�سل خطواته  لكنه  الأبد،  اإىل  الطفل  لي�سكت ذلك  الناري  �سالحه 
جتاهنا بعد حلظٍة واحدة، دون اأن يلتفت اإىل الطفل، ثم اقرتب مني 
اإل عندما جتاوزين  اأرفعها  اإىل الأر�س م�سرًعا، ومل  فخف�سُت عيني 
عن  �سيٍء  كل  يعلم  كان  قمي�سه،  الطبيب  ارتداء  على  يعّلق  مل   ..
دون  الآخر  هو  فتجاوزه  اأخرى  بالد  من  الطبيب  اأن  ويعرف  وادينا، 
اكرتاث، اإىل اأن وقف اأمام ال�سيدة غفران و�سبيل الراكعتني .. األقى 
نظرًة مطولة نحو الو�سم املر�سوم على كتف �سيدتي، فرفعت �سيدتي 
عينيها اإليه يف تلك اللحظة .. كانت نظرة التحدي يف عينيها توحي 

باأن هزميتها لن تكون بتلك ال�سهولة التي يت�سورها اأبًدا ..
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 نظر يف عني �سيدتي لثواٍن قبل اأن يحرك نظره اإىل �سبيل .. مل 
يكن اأحدنا يعرف فيما يفكر ذلك الرجل .. ظل واقًفا اأمامهما لدقائق 
يحّدق يف �سبيل، قبل اأن يحرك نظره اإىل ال�سيدة غفران مرة اأخرى .. 
ثم فوجئُت به ي�ستدير ويعود مبتعًدا عن ال�سيدة غفران و�سبيل دون اأن 
ي�سيبهما مبكروه، فنظرت نحو الأر�س م�سرًعا .. بكى طفل اآخر اأثناء 
وبر�سا�سٍة  الناري  �سالحه  اأخرج  املرة،  هذه  ميهله  مل  لكنه  عودته، 
اأن  قبل  حوله،  من  الأ�سوات  جميع  واأ�سكت  الطفل  اأ�سكت  واحدة 
يح�سر له اجلندي ح�سانه وميتطيه ويغادر مبتعًدا .. ومن بعده غادر 

جميع اجلنود والفر�سان.

b
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ريان

الن�ساىل  �سبان  من  ثالثًة  اليوم  ذلك  يف  املوتى  ح�سيلة  كانت 
اإىل الطفل الذي مل يكمل اخلام�سة من عمره والذي قتله  بالإ�سافة 
متفرقة  اأماكن  يف  اجلنود  طلقات  اأ�سابتهم  اآخرون  اأربعٌة  كيوان، 
من اأج�سادهم لكنهم مل ميوتوا، كان جميعهم بال�سوارع الأخرى من 
الوادي واأتى بهم باقي ال�سبان م�سرعني اإىل كوخ الطبيب بعد رحيل 
من  الطلقات  تلك  واإخراج  اإ�سعافهم  يف  ليلته  ق�سى  والذي  اجلنود، 
اأج�سادهم وت�سميد جراحهم، قال عندما انتهى باأن اأحدهم �سيظل 
الر�سا�سة  اأ�سابت  بعدما  حياته  باقي  قدميه  ا�ستخدام  عن  عاجًزا 

عموده الفقري، بينما كان الثالثة الآخرون اأف�سل حاًل ..

 مل تعّلق ال�سيدة على ما قاله الطبيب، كنت اأ�سعر يف قرارة نف�سي 
اأنها حتّمل نف�سها م�سئولية قتلى رجال  كيوان، فالذت بال�سمت .. ثم 

ت�ساءل الطبيب اإليها وهو يخلع معطفه املُت�سخ بالدماء:
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األ يوجد بني القواعد قاعدة جتّرم قتل الن�سلي دون وجه حق؟	 

اأجابته واجمًة:

 ُيوجد، ولكن اأ�سهل �سيء يف هذا البلد اأن تقول لقد فعل الن�سليُّ 	 
كذا .. لقد قاوم اجلندي، فا�سطر اجلندي اإىل قتله ..

قال الطبيب م�ستنكًرا:

وذلك الطفل، َمن قاوم؟! 	 

قالت:

املقاومني 	  اأحد  اإىل  متجهة  كانت  طائ�سة  ر�سا�سة  �ُسيقال 
اأ�سابته باخلطاأ .. 

واأ�سافت يف ياأ�ٍس:

لن جنروؤ على ال�سكوى، حتى واإن فعلنا فلن ُيعتد باأي قوٍل لنا .. 	 
هناك قانون ن�ساأ موازًيا للقواعد يقول باأن ال�سريف اأ�سدق ..

قال الطبيب:

اإًذا يبقى هذا القانون اأ�سا�س بالء الن�ساىل .. 	 

اأوماأت براأ�سها اإيجاًبا، وقالت:
 ما حدث اليوم كان اإ�سعاًرا من كيوان باأنه لن ميّرر ما فعلناه 	 

.. تعمَد بقاءنا طيلة اليوم راكعني ليذكرنا اأننا ن�ساىل و�سنظل 
عينيه  نظرات  كانت  لكنك حمق،   .. ن�سينا  قد  كنا  اإن  ن�ساىل 
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راأيُت   .. اإيذائها  بعدم  اأمًرا حا�سًما  تلقى  اأنه  تقول  �سبيل  اإىل 
الغيظ بادًيا يف عينيه كناٍر م�ستعلة يحاول بكل طاقته ال�سيطرة 

عليها..

وتابعت:

لن نغادر اأنا و�سبيل اإىل الوادي املظلم جمدًدا، �سنبقى يف كوخي 	 
من الليلة ولن يقرتب منا اأي �سريف، على الأقل لن يقرتب من 
�سبيل، اأما اأنا ف�ساأتوىل اأمر َمن يفكر فقط يف القرتاب مني، 
ا، اإنه لي�س  واإن كنت اأعتقد اأن كيوان قد اأمر بعدم اإيذائي اأي�سً
ي�ستمتع  اأن  �سيودُّ   .. مبكًرا  حربه  ينهي  الذي  النوع  ذلك  من 

بهزميتي ..

و�سمتت للحظة، واأ�سافت:

اأتوقع اأن يحاول اإيذاءك قريًبا ..	 

ابت�سم الطبيب، وقال مازًحا:

اإن �سايقه ارتدائي لقمي�سي فلياأخذه اإذن ..	 

قالت ال�سيدة بجدية:

 �سيحاول جتريدي من كافة �ُسبل دعمي هنا .. ويعلم اأنك داعٌم 	 
كبرٌي يل ..

فقال الطبيب بلهجٍة جادة:
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يف 	  املوت  عن  عي�سى  بني  يف  املوت  عن  هنا  املوت  يختلف  لن 
واأوؤمن  غفران،  يا  تفعلينه  مبا  اأوؤمن  اإين   .. القدمية  بالدي 
متاًما بحق هوؤلء الب�سر يف حياة �سريفة مثل باقي اأهل چارتني 
.. لن اأترك الوادي اأو اأتركك مهما حدث، ليوا�سل كٌل منا عمله 
من اأجل هذا الوادي ونا�سه، وليفعل ما يف و�سعه .. �سُيولد هذا 
الأخري  املولود  اأنه لن يكون  اأثق متاًما  واأنا  اجلنني على يدي، 

ال�سريف من ن�سل الن�ساىل ..

b
يف خالل الأيام التالية اأ�سبحت اأحاديثنا كلها عن ال�سهور املتبقية 
ذلك  وكاأن  ي�سعر  بداأ  وادينا  يف  ن�سلي  كل  اأن  اأعتقد   .. �سبيل  لولدة 
الطفل املنتظر هو طفله الذي ا�ستاق كثرًيا اإىل قدومه .. يف مدر�سة 
 .. اإ�سايف  اأي جهد  تبذل  األ  �سبيل على  ي�ساعد  كان اجلميع  ال�سيدة 
الطبيب  تاأكيد  انتظر اجلميع بكل قلق خرب  اإعياء  اأي  لها  واإن حدث 
فا�سل باأنها بخري .. �سار ذلك الطفل حمور احلكايات يف جمال�سنا، 
عّما �سي�سعر به جتاهنا حني ي�سّب ليجد كل اأهله ن�ساىل، عّما اإن كانت 
بعيًدا عن حياتنا  ال�سرفاء  بني  للعي�س  اإىل جويدا  به  �ستذهب  �سبيل 
املكفرة اأم �ستبقى به بيننا، عما اإن كان �سيتزوج اإحدى بنات اأ�سراف 
جويدا اأم �سيتزوج ن�سليًة مثل اأبيه، فت�سري زوجته �سريفًة اإكراًما له 
�سريًفا  زوجها  في�سري  ن�سلًيا،  فتتزوج  اأنثى  ذلك اجلنني  يكون  اأو   ..

اإكراًما لها.
 وزاد بنا الأمر اأننا تراهّنا اإن كان ذلك اجلنني ذكًرا اأم اأنثى ..كان 
رهاين اأنه ذكٌر، كذلك تراهن بع�سنا على ال�سم الذي قد تختاره له 

اأمه �سبيل اأو ال�سيدة غفران، اإن تركت لها �سبيل ذلك الأمر.
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متًعا  اأمًرا  املظلم  الوادي  اإىل  الذهاب  �سار  الأحاديث  تلك  مع 
حانات  يف  ال�سهر  اأيام  من  كثرًيا  اأف�سل  لياليه  وباتت  لنا،  بالن�سبة 
ما  تكرار  يف  يفكرون  بداأوا  قد  كثريين  اأن  �سعرُت   .. الن�ساىل  وادي 
فعله حيدر و�سبيل لكنهم اآثروا انتظار مرور الأ�سهر التالية لريوا ماذا 
الأيام  اأحد  فوجئنا �سباح  اأننا  الطفل، غري  ولدة ذلك  مع  �سيحدث 
ب�ساٍب ن�سلي من واٍد اآخر ا�سمه »ُزردق« ياأتي اإىل وادينا ليخرب ال�سيدة 
عن نيته يف الزواج من فتاة ن�سلية تنتمي اإىل واديه كانت قد اأتت معه 
.. واأردف باأنهما تعلما على يد اأحد ال�سبان الذين قد تعلموا مبدر�سة 
ال�سيدة غفران قبل اأن يعود اإىل واديهم  .. اأتذكر مالمح الفرحة التي 
ظهرت على وجه �سيدتي وهي تقول باأن ذلك ما اأرادته حًقا باإعالن 
خرب حمل �سبيل، اأن يقدم املزيد على تلك اخلطوة، ثم قالت بعدما 

ا�ستغرقت يف التفكري:

لن نفعل ما فعلناه يوم زواج حيدر و�سبيل ..	 

واأ�سافت:

�سينتبه الأ�سراف هذه املرة، و�سيمنعون حدوث مثل ذلك الأمر 	 
مرة اأخرى .. �سيذهب �سوار قا�سينا ال�ساب فقط معهم، ولن 

نعلن عن الزواج اإل بعد عودتهم اإىل وادينا ..

وتابعت بعد حلظة اأخرى من التفكري:

ا .. على اأن يذهبوا اإىل الباحة 	  �سنفّوت يوم الغفران القادم اأي�سً
يوم الغفران الذي يليه ..
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»وداد«  املنتظرة  وعرو�سه  ُزردق  وبقي  قالته،  فيما  �سيدتي  وافقنا 
يف وادينا خالل الأيام التي �سبقت يوم الغفران الذي حددته ال�سيدة 
ب�سائعنا  حلزم  ن�ستعد  كنا  اأننا  خا�سًة  نهاًرا  معنا  يعمالن  ..كانا 
املُ�سنعة من اأجل اإر�سالها للبيع باأ�سواق بلدان ال�سمال، ويغادران معنا 
اأبي�س م�ستدير وج�سد  اإىل الوادي املظلم لياًل .. كان ُزردق ذا وجه 
املنقو�س  الو�سم  ولول  واحدة،  �سعرٌة  العلوي  بن�سفه  ينبت  ل  بدين 
اأنه من مدللي الأ�سراف  على �سدره، وبنطاله البايل املمزق لظننت 
.. غري اأنه كان ميتلك ل�ساًنا ل يتوقف عن اإلقاء املزاح والنكات اأبًدا، 
اأما خطيبته فكانت نحيفًة للغاية، قد يكون ذراًعا واحًدا منه اأ�سمن 
الأخرى متتلك ح�ًسا فكاهًيا جعلها ل تكف  من خ�سرها، كانت هي 
الرفيعتني  الطويلتني  و�ساقيها   النحيف  ج�سدها  عن  ال�سخرية  عن 
اللتني ت�سبهان عيدان الذرة على حد قولها .. كانت تلك الفتاة مت�سي 
بينما  ب�سرعٍة كبرية  الوادي املظلم  اإىل  اأثناء ذهابنا  اأمامنا  مهرولًة 
يتحرك ُزردق خلفنا بثقٍل كبري واأنفا�ٍس �ساخبٍة لهثة جتعلك تنده�س 

كيف تالقى هذان الثنان ..

b
اأ�ساف هذا الثنائي نوًعا من املرح اإىل جل�ساتنا يف الوادي، �سحكنا 
اأنهما قررا الزواج بعدما ف�سال فيما ُخلقا  حني قال ُزردق ذات مرة 

من اأجله، وعندما �ساأله اأحدنا م�ستفهًما عما يق�سده، قالت الفتاة: 
بديٌن جًدا ل ي�سلح 	  .. هو  ن�ساىل حقيقني  نبقى  اأن  ف�سلنا يف 

لل�سرقة اأو للهروب اإن ارتكب جرميًة ..
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واأ�سافت بلهجة مفتخرة:

اإن 	  وال�سمئزاز  بالقرف  الأ�سراف  ُي�ساب  للغاية،  قبيحٌة  واأنا 
اأن رائحتي ل ٌتطاق  راأوا ج�سدي .. قال يل اأحدهم ذات مرة 
اأ�ستطيع   .. �سريف  اأي  يزرين  يومها مل  ومن  وم�سى،  وتركني 
املظلم،  الوادي  اإىل  املجيء  دون  ليلة  كل  واديكم  يف  اأبقى  اأن 

واأراهنكم اإن اقرتب مني �سريٌف واحد ..

راأ�سي فكرٌة غريبة قد تغني فتياتنا عن الهروب  وقتها قفزت يف 
كل ليلة اإىل الوادي املظلم، وعدت بعدما انتهينا اإىل وادي الن�ساىل، 

واجتهُت اإىل كوخ الطبيب، واأيقظته من نومه فتعجب، فقلت:

 ماذا لو كره الأ�سراف مار�سة الرذيلة مع فتياتنا؟	 

ف�ساألني:

 كيف؟	 

قلت:

ُتقام ال�سهوة على الرغبة، ماذا لو كانت رائحة فتياتنا كريهًة 	 
اإىل حٍد ل ُيطاق فتزول عنهم رغبة هوؤلء الأ�سقياء؟

انتبه اإيّل الطبيب كاأنه يريدين اأن ا�ستطرد يف حديثي، فتابعت:

 ماذا لو انغم�ست ن�ساوؤنا كل ليلة يف اأحوا�س روث البهائم بعد 	 
انتهاء اأعمالنا، اأو رمبا اأحوا�س جتميع ف�سالتنا .. تخّيل هذا، 

لن يقرتب اأي �سريف من فتاة رائحتها كذلك ..
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امتع�س الطبيب ما اأقوله، وقال:

ومع 	   .. املر�س  من  ينجني  لن  لكنهم  الأ�سراف  من  �سينجني 
الوقت �سُي�ساب رجال الن�ساىل بالمتعا�س منهن كذلك، ولن 
ُيقبلوا على الزواج منهن، �سنكون قد رجعنا للخلف خطوات ..

   ل تروق يل هذه الفكرة، و اأعتقد اأنها لن تروق لغفران اأو لفتيات 
الوادي املظلم مع حمايتكم لهن  اإىل  الن�ساىل، يبقي هروبهن 

هناك خري احللول اإىل الآن ..

قلت:

اإىل متى اأيها الطبيب؟ اإىل متى �سيظل هذا حالنا؟	 

قال:

 ل اأعلم اإىل اأي وقت �سيطول هذا .. لكن من قراءاتي القدمية 	 
للبالد التي تغرّيت فيها اأحوال املنبوذين .. مل يحدث الأمر بني 
�سوى  علينا  ما   .. �سنوات  الأمر جهد  ا�ستغرق  و�سحاها،  ليلة 
احلفاظ عما فعلته غفران وزرعته يف هذا الوادي منذ جميئها، 
رمبا ياأخذ الأمر �سنوات لكننا �سنوا�سل البناء، واأعني هنا بناء 
ا متعلمني يعرفون حقوقهم .. ن�ستغل كافة  الأ�سخا�س، اأ�سخا�سً
الفر�س التي قد ُتتاح لتعليم كل �سغري ن�سلي، وتربيته على كونه 
كلمًة  اإل  لي�س  الن�ساىل  م�سطلح  ليكون  عقله،  داخل  �سريًفا 
ميحوها الزمن مع تقّدم �سنواته .. قد تتاأخر النتيجة لكن طاملا 

ن�سري على ال�سراط ال�سحيح �سن�سل ل حمالة ..



79

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

قلت:

 اأمل ياأِت موعد مقاومتهم بعد؟! 	 

 كانت املرة الأوىل التي اأ�سّرح فيها برغبتي احلقيقية يف مقاومة 
الأ�سراف .. فقال الطبيب با�سًما:

لكيوان 	  فر�سًة  �ستكون   .. مقاومة  ل  حقيقًيا  انتحاًرا  �سيكون 
العزىل �سد  اأيادينا  تفيد  لن   .. واملزيد  املزيد  لقتل  ومن معه 

اأ�سلحتهم النارية .. اأرى اأن غفران تدرك هذا جيًدا .

قلت واأنا اأتذكر:

حني كنت طفاًل يف العا�سرة كنت ارتعب للغاية من احلالة التي 	 
يبقى عليها ال�سيد ندمي وقتما كانت تثور روحه .. حني اأتذكره 
هذه الأيام اأمتنى لو كان بيننا بهذه الهيئة، رمبا ل�سار حار�ًسا 

لهذا الوادي مبفرده ..

كان  التي  الهيئة  باإ�سافات من خيايل عن  للطبيب  اأحكي  وبداأت 
بعدما  مازًحا  الطبيب  فقال  روحه،  تثور  حني  �سيدي  عليها  يظهر 

انتهيت:

كان علّي األ اأفقد اآدم اإًذا ..	 

واأ�ساف:
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اأن 	  يخ�سى  طيًبا  �ساًبا  ندمي  كان  غفران  وقول  قولك  حد  على 
قد  الروح  تلك  كانت  لو  بالك  ما   .. الروح  تلك  عليه  ت�سيطر 
دماء  عروقه  ن�سلية وجتري يف  لأم  ُولد  الذي  اآدم  اإىل  انتقلت 

اأبيه الغجرية ..كان الأمر لي�سبح مغايًرا كثرًيا ..

وابت�سم وهو يكمل:

كنت وقتها لن تفكر بتلك الفكرة ذات الرائحة الكريهة اأبًدا ..	 

�سحكنا ثم اأكملنا حديثنا عن اأموٍر اأخرى حتى طلوع ال�سباح .. مل 
اأحّدث اأحًدا بعدها بتلك الفكرة .. و�ساألُت الطبيب األ يخرب ال�سيدة 
باأنني قد اقرتحت ذلك الأمر، فوعدين بذلك .. ثم مرت الأيام تباًعا 
ُزردق  لزواج  غفران  ال�سيدة  حددته  الذي  الغفران  يوم  حّل  اأن  اإىل 

وفتاته.

b
يف �سباح ذلك اليوم تيقنت �سيدتي من �سوار باأنه ل يزال يحفظ 
ترديد  يف  وبداأ  قلب،  ظهر  عن  يحفظه  باأنه  فاأجابها  الزواج  حديث 
اأثناء  خل�سًة  املرة  هذه  قرانهما  يعقد  اأن  ف�ساألته  اأمامنا،  كلماته 
اأمام  الزيجات  عقد  اأثناء  ولي�س  املن�سة،  على  املهرجني  احتفالت  
اأما  القا�سي الكبري، هز راأ�سه موافًقا، ثم غادر مع ُزردق وعرو�سه، 
نحن فوا�سلنا عملنا يف جتميع الب�سائع املُ�سنعة طوال النهار وعقولنا 

من�سغلٌة مبا يحدث يف الباحة، وخا�سًة �سيدتي.
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بفارغ  وزوجته  ُزردق  مع  �سوار  وعودة  الغروب  حلول  ننتظر  كنا 
زواج  بعد  لنا  الثالث  احلقيقي  النت�سار  �سيكون  ذلك  كان  ال�سرب، 
اأعمالنا  من  انتهينا  ثم  �سريف،  بجنني  �سبيل  وحمل  و�سبيل  حيدر 
اأوجه  واأعددنا  املظلم،  الوادي  اإىل  ال�سم�س  غروب  ُقبيل  فاأ�سرعنا 
اإىل  بهم  �ستاأتي  باأنها  اأخربتني  قد  �سيدتي  كانت   .. الحتفال هناك 
احلدث  بهذا  يليق  احتفاًل  جميًعا  لنحتفل  عودتهم  مبجرد  الوادي 

ال�سار، لكنهم تاأخروا كثرًيا ومل يظهر اأٌي منهم مع حلول الليل ..

هبطُت الوادي اإىل �سيدتي لعلهم قد عادوا اإليها واآثروا األ ي�سعدوا 
اإىل الوادي املظلم، فاأخربتني اأنهم مل يعودوا اإليها كذلك .. افرت�سُت 
اأن يكون زردق وزوجته قد عادا اإىل واديهما الذي جاءا منه، فقالت يف 
قلق باأن �سوار مل يعد هو الآخر، اأ�سرعُت اإىل احلانة حيث كان هناك 
احتفاٌل باإحدى ن�ساء الن�ساىل التي ح�سدت روًحا ن�سلية جلنينها ذلك 
ال�سباح، و�ساألُتها اإن كان حدث �سيء غريب يف الباحة، اأو اإن كانت 
غري  �سيء  اأي  تالحظ  مل  باأنها  املراأة  اأجابت  هناك،  �سوار  راأت  قد 
معتاد بالباحة .. �ساألُت غريها من ذهنب اإىل هناك كانت اإجابتهن 
جميًعا ال�سيء ذاته .. عدت اإىل �سيدتي واأخربتها مبا قالته الن�ساء .. 
�سكتت تفكر، كنت اأعلم اأنها مثلي تفرت�س بداخلها اأ�سواأ الظنون .. 
ثم مرت �ساعات اأخرى من الليل عاد معها معظم من كانوا ينتظرون 
الحتفال بالوادي املظلم اإىل كوخ ال�سيدة، وملّا علموا بعدم عودة �سوار 
وُزردق وعرو�سه اقرتح بع�سهم باأن يذهبوا اإىل جويدا ملعرفة الأمر، 
لكن �سيدتي رف�ست ذلك، و�ساألتنا اأن نعود اإىل اأكواخنا لننال ق�سًطا 

من الراحة، وقالت يف جتهم:
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 رمبا يحمل النهار اجلديد اأخباًرا حتتاج اإىل كامل قوانا ..	 
ذهبُت اإىل كوخي واأنا اأعلم اأنها لن يغم�س لها جفن يف تلك الليلة، 

وجل�سُت يف انتظار طلوع النهار حتى غلبني النعا�س .. 
مع  خرجنا  حني  اإلينا،  ُين�سى  ل  خرًبا  النهار  ذلك  حمل  بالفعل 
�سروق ال�سم�س على �سراخ اإحدى ن�ساء الوادي، لنجد روؤو�س الثالثة 
عار�سة  من  تتدىل  بحباٍل  وُمعلقًة  مقطوعًة  وعرو�سه  وُزردق  �سوار 
خ�سبية ُثبتت بني قائمني مرتفعني عند مدخل وادينا .. مل تكن  هناك 

ر�سالٌة اأو�سح لنا من كيوان مثل تلك الر�سالة.
وهي  ال�ساحبة  الروؤو�س  تلك  مرتعبة  بوجوٍه  ن�ساهد  جميًعا  وقفنا 

تتاأرجح لرتتطم ببع�سها مع اهتزاز احلبال بفعل الهواء.

b
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قدمُت ال�سراب ال�ساخن اإىل اأبي وعمي وتركتهما يكمالن حديثهما 
دون اأن اأُظهر اأنني راأيت ما كان مر�سوًما بالقطعة اجللدية، ثم عدت 
اإىل غرفتي وتلك الر�سمة ت�سغل تفكريي كلًيا، اإىل اأن اأخرجت دفرتي 
وقلمي الر�سا�س وحاولُت اأن اأر�سم مثلها. مل اأكن جّيًدا بالر�سم لكني 
كنت  الذي  الن�ساىل  و�سم  وخا�سًة  ت�سبهها  �سورًة  ر�سمت  الأقل  على 

دائًما اأجيد ر�سمه.

يف يومي التايل باملدر�سة �ساألت معلمي ال�سيد »�سقري« اإن كان قد 
راأى ر�سمًة �سبيهة لر�سمتي من قبل، ابت�سم ب�سخرية حني راأى و�سم 
التي  الغريبة  التعبريات  عن  و�ساألني  اأكربهم،  ج�سد  على  الن�ساىل 
خائفون،  اأ�سراٌف  اإنهم  فقلت  به،  مي�سكون  َمن  وجوه  على  ر�سمتها 
�سحك وهناأين على خيايل القوي، ون�سحني األ اأريها لأحٍد من زمالء 
�سفي كي ل ي�سخروا مني، فاأ�سابني ال�سجر من �سخريته، واأخربته 
اأر�سلني  واأنه من  اللوحة،  باأن عمي كيوان َمن قام بر�سم تلك  كاذًبا 
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ا اإليه ليعرف اإن كان قد قابل لوحة مثيلة لها من قبل، ارتعب  خ�سي�سً
حني �سمع ا�سم عمي، وقال باقت�ساب باأنه مل يَر مثلها، ولكنه �سيبحث 
احتوت  قد  اإحداها  كانت  اإن  واأجداده  اأبيه  عن  ورثها  التي  كتبه  يف 

ر�سمًة ت�سبهها.

ياأِت  مل  اإليه  الطريق  ويف  الذهن،  من�سغل  بيتي  اإىل  عدت  بعدها 
كانت  عبود  ال�سيد  ور�سة  يف  عليه  مررُت  اآدم،  �سديقي  اإل  بايل  يف 
جبهته مبللة بالعرق من تلك احلرارة التي تت�ساعد من الكري اأمامه، 
يف  �ساأنتظره  باأنني  اأخربته  اإيّل  انتبه  وحني  اإليه،  �سفارتي  فاأطلقُت 

بيتي عندما يفرغ من عمله كي اأريه �سيًئا هاًما.

قبيل غروب ال�سم�س جاء اآدم اإىل بيتي، و�ساألني متلهًفا عن ذلك 
ال�سيء الذي اأردته اأن يراه، تاأكدُت من ان�سغال اأخوّي ودلفُت به اإىل 

غرفتي، ثم اأخرجُت دفرتي واأريته ر�سمتي، فت�ساءل: 
ما هذا؟	 

قلت:
 اأح�سر عمي من جويدا خمطوطًة ر�ُسمْت بها ر�سمة ت�سبه هذه 	 

.. اأ�سراٌف مي�سكون بن�سلٍي غريب ال�سكل
قال: 

ما الغريب فيها؟! .. تعلم ما يحدث للن�ساىل على من�سة الباحة 	 
نهاية كل �سهر، يبدو اأنهم يجّرونه اإىل من�سة الإعدام.

قلت حمبًطا:



85

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

يبدو اأن ر�سمتي لي�ست وا�سحًة بالقدر الذي اأردته، اأو مل تو�سح 	 
ال�سيء الهام فيها ..كان الن�سلي املر�سوم غريًبا للغاية .. بدا 

وكاأن اعتقاله ن�سٌر ثمني لالأ�سراف ..

هز كتفيه، وقال:

قد تاأتي اأخباٌر من جويدا ب�ساأنه خالل الأيام القادمة ..	 

اأوماأُت براأ�سي نافًيا وقلت:

 ل اإنها خمطوطٌة قدمية، تبدو اأثرية كالقطع اجللدية املعرو�سة 	 
ال�سنني  مئات  منذ  ر�ُسمت  اأنها  اأعتقد   .. »»ِقبال««  متحف  يف 

وعرث عليها عمي حديًثا.

ف�ساألني متعجًبا:

وملاذا تهتم بها اإىل هذا احلد؟	 

قلت:

ا من اأجل اأن يريه �سيًئا 	  اأن ياأتي عمي كيوان اإىل اأبي خ�سي�سً
كهذا، ثم يتحدثان ب�ساأنه دون اأن يريدا اأن ي�سمعهما اأحٌد اآخر 
تلك  هاًما يخ�س  �سيًئا  اأن هناك  يعني  اأخيه،  اأولد  كانوا  واإن 

املخطوطة .. 

ابت�سم اآدم وقال:
 يبدو اأنكم عائلة ُخلقت لتنام وت�سحو حتلم بالن�ساىل فح�سب.	 
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قلت:
متنيت لو اأ�ستطيع اأن اأريك الر�سمة الأ�سلية لتفهم ق�سدي .. 	 

ثم توقفُت عن الكالم حني �سمعت �سوت اأبي وعمي خارج الغرفة 
فعرفت اأنهما قد عادا من اخلارج، فقطعُت الورقة التى ر�سمتها من 
دفرتي على نحٍو �سريع، ولففتها باإحكاٍم واأعطيتها لآدم كي يبقيها معه 
خ�سية اأن يراها اأبي وهو ي�ستذكر يل درو�سي فيعرف اأنني قد تدخلت 
باأموٍر مل يكن من �ساأين التدخل بها، فد�ّسها اآدم اأ�سفل �سرتته، قبل 

اأن اأهم�س اإليه:
 ل تخرب اأحًدا مبا اأخربتك به .. ل يعرف اأبي اأنني راأيت تلك 	 

الر�سمة ..
فهز راأ�سه موافقني، كنت اأعرف اأنه لن يفعل بالطبع، ثم �ساألني 
اأن يغادر كي ل يتاأخر عن خالته �سريين، وخرجنا من غرفتي، كان 
اإىل اجلال�سني  اآدم حتيته  األقى  واأبي،  واأختي يجل�سان مع عمي  اأخي 

بخجل، ف�سحك كرم �ساخًرا وقال:
اإنه حداد بلدتنا يا عمي ..	 

وتابع:
ي�سبه الن�ساىل الذين تقتلهم ..	 

ثم  بعينه،  ونهره  اأخي  قول  اأبي  يعجب  مل  بينما  اأختي،  �سحكت 
فوجئت بعمي يتوقف عن �سرب �سرابه وينادي اآدم، توقف اآدم ونظر 
منه،  واقرتب  اإليه  وحترك  مو�سعه،  عن  عمي  فنه�س  حائًرا،  اإليه 

و�ساأله عن ا�سمه، رد اأدم هادًئا:
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 اآدم.	 
األقى عمي نظرًة مطولة على وجهه، و�ساأله:

اأي �سئ ت�سنعه يف ور�ستك؟ 	 
قال اآدم:

 كل �سيء يا �سيدي .. 	 
مد عمي يده اإليه فمد اآدم يده، �سعرُت اأن عمي ي�سغط بقوة على 

يد اآدم، لكن تعبريات وجه �سديقي ظلت جامدة، فقال عمي:
اإنني اأحب الرجال الأقوياء .. ملاذا ل تن�سم اإىل جنود بريحا؟	 

قال اآدم:
اإنني اأحب عملي �سيدي ..	 

ب�سوٍت  وقال  ب�سبابته  اإليه  واأ�سار  باردة،  ابت�سامة  عمي  ابت�سم 
�سمعه اأخي:

ل تدع اأحًدا يدعوك باأنك ت�سبه الن�ساىل مرة اأخرى .. اإن قالها 	 
مرة اأخرى ل تتنازل عن حتطيم فكه ..

اكتفى اآدم بالبت�سامة، وكاد يغادر لول اأن عينه قد تعّلقت مب�سبٍك 
ف�سي يثّبته عمي على اجلانب الأمين من �سدر �سرتته، كان راأ�س ذلك 
امل�سبك ُم�سكاًل بحرفّية على هيئة �سالح ناري. لحظ عمي هو الآخر 

�سروده وهو ينظر نحو م�سبكه، ف�ساأله با�سًما: 
يعجبك �سعار رامي املن�سة؟	 
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فاحمّر وجه اآدم حرًجا، فتابع عمي:
هل ت�ستطيع اأن ت�سنع مثله؟!	 

هز اآدم راأ�سه، وقال:
 نعم يا �سيدي ..	 

كنت اأعلم اأنا واأخواي وكذلك كل اأهل چارتني اأن عمي مل ي�سغل قط 
من�سب رامي املن�سة، واأنه تقّلد من�سبه الكبري متجاوًزا عدة منا�سب 
كان ل بد للفر�سان اأن ي�سغلوها كي ي�سلوا اإىل من�سبه احلايل، قالت 
�سغلت  اإىل �سابطة  ينتمي  املميز  امل�سبك  اأن ذلك  اأمي ذات مرة  يل 
من�سب الرامي قبل �سنوات، كانت قد تركت �سرتتها الع�سكرية على 
املن�سة بعدما ذبحت عري�سها املُدان بخنجٍر اأمام اجلميع هناك ومت 
اأمام اأحٍد كي ل اأثري  عقابها على ذلك، واأكدت علّي باأل اأذكر ذلك 

غ�سب اأبي اأو عمي.

b
غادر اآدم وجل�سنا نتناول طعام الع�ساء، متنيُت لو تكّلم عمي اأو اأبي 
عما حتدثا ب�ساأنه بعيًدا عنا اأم�س ذلك اليوم، لكنهما حتدثا عن اأموٍر 
كانت جميعها عادية �سواء عن مدار�سنا اأو طفولتهما اأو اأخبار ملة 
امل�سبك  اإىل  تذهب  والآخر  احلني  بني  عيني  كانت  چارتني،  تخ�س 
برباعة  ُم�سكاًل  كان  عمي،  �سرتة  على  املُثّبت  الرامي  رمز  الف�سي 
كبرية حًقا، لآدم كل احلق اأن ي�ستويل ذلك امل�سبك على تركيزه، ولول 
اأنني اأعرف �سديقي جّيًدا لقلت اأن الغرية قد اأ�سابت قلبه من �سانعه 

.. قطع كرم تفكريي ب�سوؤاله اإىل عمي:
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 كم تبّقى من الن�ساىل؟	 
اأجابه عمي وهو يق�سم قطعة من اللحم:

الكثريون .. عددهم بالآلف ..	 
قال اأخي:

 وعدت اجلميع من قبل باأنك �ستق�سي عليهم جميًعا .. 	 
�سحك عمي وقال:

مل اأكمل عامي اخلم�سني بعد، ما زالت هناك �ستة اأعوام، اإنهم 	 
كالفئران يف ال�سحاري ي�سعب �سيدهم.

ثم قال عمي موجًها حديثه اإيّل على حني غرة: 
كنت 	  لل�سباط،  العليا  باملدر�سة  اللتحاق  حتب  ل  اأنك  عرفُت 

�ست�سمتع كثرًيا با�سطيادهم .. 
قلت �ساحًكا:

 ل اأ�ستطيع ركوب اخليل حتى يا عمي، اأعتقد اأن كرم يتوق اإىل 	 
التاريخ  اأحب  العليا،  الآداب  مبدر�سة  ف�ساألتحق  اأنا  اأما  ذلك، 

ودرا�سته.
ثم �ساألته:

 اأمل يتزوج اأحدهم مرة اأخرى؟	 
قال وقد توقف عن م�سغ طعامه:
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اأحدهم 	  يتقدم  ومل  �سنوات،  قبل  رجالهم  على  الباحة  منعُت   
بطلٍب للزواج.

نطقت اأختي بوجه متعجب: 
وكيف ينجبون؟!	 

اأختنا  �سوؤال  من  خل�سة  بع�سنا  اإىل  ونظرنا  واأخي  اأنا  �سحكت 
اإىل  وغرّي جمرى احلديث،  بالطبع  �سوؤالها  يجب عمي  الطفويل، مل 

اأن قال اأخي مازًحا:
�ساآتي معك اإىل جويدا .. 	 

فقال اأبي دون اأن يرفع عينه عن طبقه:
 �سنذهب جميًعا اإىل جويدا غًدا.	 

توقف الطعام يف حلقي متفاجًئا، وبدا التعجب على وجه اأمي من 
اللهجة اجلادة التي حتدث بها اأبي كاأنها تفاجئت مثلنا ما قاله، حتى 
اأخي الذي نطق بجملته اإىل عمى وهو يعلم �سعوبة ذلك الطلب قبل 
اأبي، فقلت بعدما �ساد ال�سمت  انتهاء العام الدرا�سي تفاجاأ من رد 

للحظة:
 ل اأ�ستطيع اأن اأغيب عن املدر�سة �سيت�سبب ذلك يف ر�سوبي.	 

فقال اأبى:
  �سي�ساعدك عمك على اللتحاق باملدر�سة املتو�سطة يف جويدا..	 

زاد تعجبي:
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 املدر�سة املتو�سطة يف جويدا!! 	 

تلك  �ستتت  طويلة،  لفرتة  �سيكون  هناك  مكوثنا  اأن  يعني  هذا 
املفاجاأة تفكريي متاًما، ففلت ل�ساين وت�ساءلُت: 

ماذا حّل يف جويدا؟	 

رمقني عمي بنظرته من غري اأن يتكلم، فيما قال اأبي بنربة جامدة:

التحقُت بعمل جديد هناك ..	 

قالها وهو يلمح بطرف عينه مالمح اأمي، كنت اأعرف اأبي جّيًدا 
واأعلم اأن طريقة اإجابته تلك توحي باأن جوابه مل يكن �سادقا متاًما، 

فقالت اأختي �ساخرة مني: 

ل يريد اأن يرتك �سديقه هنا ..	 

جويدا  اإىل  �ساأذهب  اأنني  اأعلم  كنت  �سخافتها،  من  وجهي  ترّبم 
يوًما ما لالن�سمام اإىل مدر�سة الآداب هناك، لكن اأن ياأتي ذلك الأمر 
كبري،  بت�ستت  ذلك  اأ�سابني  وليلة،  يوم  بني  �سفرنا  يكون  واأن  فجاأة 
اأمي  عدا  وجهي  اأ�سابت  التي  احلرية  راأوا  حني  ب�سخرية  وابت�سموا 
التي بدت م�ستتة هي الأخرى، كانت مثلي، ل�سنا من ذلك النوع الذي 
ي�ستطيع اإخفاء تعابري وجهه اأبًدا .. قال عمي معقًبا على كالم اأختي:

معرفته 	  عليك  اأمر  هذا  لالأبد،  �سداقٌة  توجد  ل  چارتني  يف 
الآن قبل اأن تخربك به ال�سنوات .. ت�ستطيع العودة لزيارته يف 

الإجازة املو�سمية. 
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تناويل حل�سائي،  واأكملت  اأحتدث،  اأن  دون  راأ�سي حمبًطا  هززُت 
ومل اأرفع عيني بعدها عن طبقي اإىل اأن انتهينا، ثم عدت اإىل غرفتي 
فيما اجته اأبي وعمي اإىل الغرفة املكتبية، جل�سُت يف حرية بالغة اأمام 
نريان م�سباحي وكل ما يدور يف ذهني هو اآدم، كذلك املعلم ال�سيد 
»�سقري« الذي وعدين باأنه �سيبحث يف كتبه عن ر�سمٍة ت�سبه الر�سمة 
التي ر�سمتها، كنت �ساأم�سي نذًل كبرًيا اإن رحلت عن بريحا دون اإخبار 
اآدم، بينما كان اأخي يرّتب مالب�سه من اأجل ال�سفر �سباًحا واأ�ساريره 
اإىل النوم، ففتحت باب غرفتنا برفق ..كان  اأن يخلد  منفرجة. قبل 
ل  وعمي  اأبي  اأن  فعرفت  م�ساًء  يزال  ل  املكتبية  اأبي  غرفة  م�سباح 
يزالن هناك، فاأغلقُت بابي من جديد، وعدت على اأطراف اأ�سابعي 
بعدما  نافذة غرفتنا وعربتها  اأخي، ثم فتحت  ي�ستيقظ  بخفة كي ل 
اأيام  املتاأخر يف  الوقت  لنا باخلروج يف مثل ذلك  اأبي ي�سمح  مل يكن 

الدرا�سة.

 اجتهت م�سرًعا اإىل بيت اآدم وال�سيدة �سريين، طرقُت الباب، بعد 
اآدم،  عن  �ساألتها  تنم،  مل  اأنها  بدا  �سريين،  ال�سيدة  فتحت  حلظات 
معي،  اأنه  ظنت  باأنها  بقلق  واأ�سافت  بعد،  يعد  مل  اأنه  بتعجب  قالت 

فقلت:

اإىل 	  لعله ذهب  مبا�سرًة،  ال�سم�س  بعد غروب  بيتي  لقد غادر   
مكاٍن اآخر .. اأريدك اأن تخربيه باأنني �ساأغادر اإىل جويدا وقد 

يطول بقاوؤنا هناك، مل اأ�ستطع اأن اأغادر دون اأن اأخربه ..

واأ�سفت:
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ب�ساأنه، 	  حدثته  اأمًرا  �سيبحث  �سقري  ال�سيد  ا�سمه  معلم  هناك 
واإن كان هناك  باأن مير عليه بني احلني والآخر،  اآدم  اأخربي 
جديد فلرتا�سليني ب�ساأنه، اأعلم اأنِك جتيدين القراءة والكتابة..
كانت ال�سماء قد بداأت متطر مطًرا خفيًفا، فقلت على عجلٍة من 

اأمرى: 
علّي اأن اأعود اإىل بيتي قبل اأن ي�سعر اأبي بغيابي .. ل تن�سْي اأن 	 

تخربي اآدم باأنني �ساأنتهز كل اأجازة للعودة اإىل هنا.
ثم عدت اإىل بيتي قبل اأن يتمكن الوحل من ال�سوارع، ودلفُت عرب 
النافذة مرة اأخرى واأغلقتها، اطماأننت اأن اأخي ل يزال نائًما، اأدعّيت 
يزالن  ل  واأبي  عمي  كان  اإن  ما  للتاأكد  املياه  دورة  اإىل  ذاهب  اأنني 
فاأكملت  اأُطفئ،  املكتبية قد  اأبي  م�ستيقظني، فوجدت م�سباح غرفة 
طريقي اإىل دورة املياه بعدما �سعرُت برغبتي يف ق�ساء حاجتي فعاًل 
.. يف طريق عودتي اإىل غرفتي �سمعُت اأمي واأبي يتجادلن يف غرفة 
قد  قدمي  لكن  بريحا،  ترك  اأمي يف  رغبة  بعدم  اأعلم  كنت  نومهما، 

توقفت واأ�سابها اجلمود حًقا حني �سمعُت اأبي يقول:
بالكامل 	  معملنا  �سينتقل  هناك،  اإىل  �سريحل  من  فقط  ل�سنا 

األف قذيفة مدفعية �سخمة ..  اإىل جويدا .. �ُست�سنع  بعامليه 
لقد �سدرت الأوامر باإبادة الن�ساىل.

b
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ريــــــان
          

كانت الروؤو�س املُعلقة يف الهواء تتاأرجح مع اهتزاز الأحبال عندما 
جتّمع كل ن�ساىل الوادي ووقفوا ينظرون اإليها بوجوه م�ستتة م�سدومة 
ل يقوى اأحد على النطق بكلمة واحدة، فيما تعاىل �سراخ الأطفال بني 
�سمتنا املطبق .. كانت �سيدتي تقف متجهمة الوجه بني الواقفني، قبل 

اأن اأجدها تن�سحب من بينهم اإىل كوخها، وتغلق بابها من خلفها ..
مل  الباب  طرقُت  جتاهها،  ال�سفوف  بني  من  ب�سعوبة  حتركُت 
الواقفني يف اخلارج تظهر  جتبني ..كانت �سبيل وناردين تقفان بني 
احل�سرة على وجهيهما، طرقُت الباب مراٍت اأخرى، مل جتبني ال�سيدة 
اإىل طاولتها  راأيتها جتل�س  بباب كوخها  �سٌق كبري  كان هناك  ا،  اأي�سً
بني  اأدراجي  �سديدة، فعدت  وتبكي بحرقٍة  كفيها  راأ�سها بني  وا�سعًة 
املتزاحمني مطاأطاأ الراأ�س اأخ�سى اأن اأرفع عيني اإىل عيونهم فاأ�سعر 

باأن ما يدور يف بايل قد بداأ يف حدوثه بالفعل ..

b
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على  امل�سيطرة  املطبق  ال�سمت  حالة  بداأت  الدقائق  مرور  مع   
ا�ستحالت  ثم  و�سجيٍج،  جلبٍة  اإىل  ف�سيًئا  �سيًئا  وتتحول  تزول  امل�سهد 
فجاأًة اإىل حالة من الهرج واملرج عندما �سّب �سجاٌر كبري بني بع�س 
ال�سبان، فدخلُت اإىل كوخي اأنا الآخر واأغلقُت بابي من خلفي، وهناك 
و�سرخُت يف  �سديد،  هياٍج  من�سدة خ�سبية �سغرية يف  بقدمي  ركلُت 

نف�سي غا�سًبا:

اإىل متى �سي�ستمر هذا؟ .. اإىل متى؟!	 

بوؤ�ٍس  يف  احلائط  اإىل  راأ�سي  م�سنًدا  الأر�س  على  اأجل�س  اأن  قبل 
�سديد، ت�سمع اأذين ال�سجيج القادم من اخلارج وتدور يف راأ�سي كافة 
التخيالت ال�سيئة التي قد حتدث بالأيام القادمة، ثم �ساد �سمٌت غريٌب 
مفاجئ باخلارج، فنه�سُت متعجًبا لأرى �سر ذلك ال�سمت، وفتحُت 
بابي، فوجدُت اجلميع يتطلعون يف ترقب اإىل �سيدتي التي كانت تت�سلق 
�سلًما خ�سبًيا ي�ستند على اأحد القائمني اخل�سبيني، وحني و�سلت اإىل 
القائمني، وحتركت وهي  الأفقية بني  بالعار�سة  بيديها  ت�سبثت  قمته 
تاأرجح ج�سدها اإىل احلبل الأول، لحظُت وقتها اأنها ت�سع �سكيًنا بني 
فكّيها .. ثم تعّلقت بيٍد واحدة واأم�سكت بال�سكني بيدها الأخرى حني 
اأ�سبح احلبل الأول يف متناولها، وبداأت حتز األيافه، يف هذه اللحظة 
راأيُت الطبيب يخرتق ال�سفوف م�سرًعا جتاهها، اإىل اأن وقف اأ�سفل 
الأر�س،  اإىل  �سقوطه  قبل  الأول  الراأ�س  ليتلقف  يده  ومّد  العار�سة، 

فاخرتقُت ال�سفوف اإليها اأنا الآخر ..
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فعلته  ما  معهما  وفعلت  الآخرين،  احلبلني  اإىل  ال�سيدة  انتقلت 
باحلبل الأول، بعدها األقت �سكينها اإىل الأر�س بعيًدا عنا، وحتركت 
بخفة اإىل القائم الآخر، وهبطته اإىل اأ�سفل كفتاة مل ُتكمل الع�سرين، 
كانت ناردين قد �سارعت باإح�سار ِجواٍل من اخلي�س، فقام الطبيب 
بو�سع الروؤو�س الثالثة بداخله، قبل اأن ي�سم طّيات فوهته بني قب�سة 

يده مغلًقا له، فقالت ال�سيدة بحزٍن كبري:
لنِقْم لهم جنازًة تليق بهم.	 

b
مقابر  من  مقربٍة  على  يقفون  ون�ساًء  رجاًل  باأكمله  الوادي  كان 
زردق  راأ�س  ُدفن  الثالثة،  الروؤو�س  دفن  من  انتهينا  حني  الن�ساىل 
ُمنف�سلة، ثم  راأ�س �سوار يف حفرة  وُدفن  وامراأته يف حفرة �سغرية، 
القرب  على  اأحدهما  وو�سع  اأمل�سني  اأبي�سني  بحجرين  الطبيب  اأتى 
.. تزّوجا  الأول ونق�س عليه ب�سن �سكنٍي �سغري: »زردق وزوجته وداد 
اجلنوب  »قا�سي  �سوار:  حجر  على  نق�س  بينما  ب.ج)1)«،   1628 عام 

الأول، �سهد اأول زواجني للن�ساىل« ..
ذلك  �سيتوقف  العمل  اأن  ال�سيدة  اأخربتنا  الوادي،  اإىل  عدنا  ثم   
النهار، وكذلك املدر�سة، حداًدا على اأرواح الثالثة .. قبل اأن مت�سي 
اإىل كوخها يف هدوء، كانت تعرف اأن ذلك الأوان لن ُتفيد فيه خطبة 
حما�سية اأو حديث نا�سح مبا يجب فعله .. ل حتتاج الأمور اإىل تو�سيح 
من  م�سري  �سراحًة  لنا  اأعلنوا  وقد  چارتني  �سادة  ذلك،  من  اأكرث 
يكّرر فعلة حيدر و�سبيل، وكانت الر�سالة وا�سحًة جًدا هذه املرة، اإما 

الرذيلة اأو راأ�س ٌمعلق على مدخل وادينا ..
)1) طريقة التقويم يف چارتني، وهي اختصار لـ »بعد بناء الجدار«. 
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بها  ت�ستطيع  بديلة  خطًة  متتلك  �سيدتي  كانت  اإن  اأعلم  اأكن  مل   
مداواة ذلك ال�سرخ الذي �سدع نفو�س الكثريين منا، اأم اأنها مع ذلك 

احلزن البادي على وجهها كانت هي اأكرث املت�سررين بذلك ال�سرخ.

b
يف امل�ساء اجتهُت اإىل كوخ الطبيب من اأجل الذهاب اإىل ال�سيدة 
ملعرفة ما �سنفعله حيال ذلك الأمر بعدما �سعرُت اأن التفكري مبفردي 
�سيقتلني .. كان الطبيب م�سو�ًسا للغاية هو الآخر، قال اأنه راأى الكثري 
من اجلرحى والدماء والقتلى، لكنه مل يَر قط يف حياته ب�ساعًة مثل 

تلك، وبوجٍه واجٍم اأردف:

راأيُت الياأ�س يت�سرب اإىل الوجوه ال�سابة هذا ال�سباح ..	 

للمرة الأوىل كنت اأ�سعر يف �سوته بتلك النربة املحبطة، وت�ساءلُت:

هل ت�سرعنا باإر�سال زردق وفتاته اإىل الباحة؟ 	 

زّم �سفتيه، ثم قال وهو يومئ براأ�سه نافًيا:

ل اأعرف ..	 

ال�سيدة غفران مل تربح غرفتها منذ  اأن  جاءت ناردين واأخربتنا 
عادت من دفن الثالثة، فقال لها الطبيب: 

ابقْي بجانبها، واإن اأردمتا �سيًئا اأخربينا فح�سب. 	 

ثم غادرت، فقال يل:
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اأُ�سفق على غفران .. �سارت حُتّمل نف�سها كل ما يحدث يف هذا 	 
الوادي ..

قلت:
نعم، اأعرف ذلك، اإنها امراأٌة �ساحلة، وقائدٌة حقيقية ..	 

اأوماأ براأ�سه موافقني، ثم �سكتنا لوقٍت قليل، بعدها �ساألني:
كم عدد الن�ساىل الذين يح�سرون يف الباحة اأيام الغفران؟	 

اأجبته:
قد يكون ع�سرات، �سواء من وادينا اأو من وديان مدن چارتني 	 

الأخرى، اأغلبهم ن�ساء. 
قال:
وزردق 	  �سوار  باأمر  .. كيف عرف جنود جويدا  بايل  ي�سغل  ما 

وعرو�سه؟ 
وتابع:

اجلنود 	  على  جًدا  ال�سعب  من  الرهيب،  الباحة  زحام  يف 
الو�سول اإليهم، لقد راأيُت ذلك الزحام بنف�سي.

وفكر للحظٍة، وقال:
هذا يعني احتمالني، الحتمال الأول اأن يكونوا قد ُاعتقلوا فعاًل 	 

عامة  اأن  يعني  وهذا  احلا�سرين،  زحام  و�سط  الباحة  داخل 
الأ�سراف َمن اأبلغوا اجلنود عنهم، وهذه كارثة كربى .. ح�سب 
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ما فهمته خالل اأ�سهري هنا اأن ال�سادة هم من يكرهون الن�ساىل 
اأما العامة فتبقى عقولهم موؤمنًة باأن  ويكيدون لهم املكائد .. 
الن�ساىل چارتينيون مثلهم، واإن كانوا يكرهونهم ملا تر�سب يف 
عقولهم عنهم، لكنهم يبقون ب�سًرا مثل كل ب�سر الدنيا، حتمل 
قلوبهم على الأقل ذرًة من خري، وتبقى اإن�سانيتهم هي احل�سن 
الأخري لنا من بط�س ال�سادة، اإن ذهب هذا احل�سن فلن يتوانى 

�سادتهم عن اإذاقتنا اأ�سد األوان العذاب ..
ثم نه�س وحترك اإىل النافذة وفتحها، ونظر اإىل الأكواخ املكت�سية 

بال�سواد مع ظالم الليل، ثم التفت اإيّل وقال:
الحتمال الآخر اأن يكونوا قد ُاعتقلوا خارج الباحة قبل دخولهم 	 

اإىل الزحام، وهذا يعني اأن هناك َمن و�سى بهم من الن�ساىل 
من متعلمي هذا الوادي، وهذه كارثة هي الأخرى ..

قلت واجًما:
الن�ساء 	  ت�سعر  مل  لل�سواب،  الأقرب  الحتمال  هو  هذا  يبقى 

الالتي ذهنب اإىل الباحة باأي جلبٍة اأثناء مرا�سم يوم الغفران 
يف  اأم�س  �ساألتهن  حني  بذلك  اأخربنني  قد  ُكنَّ  واإل  هناك، 

احلانة.. 
وتابعُت يف ندم:

املظلم، 	  الوادي  اإىل  معنا  وفتاته  زردق  با�سطحاب  اأخطاأنا 
عرف اجلميع من اأحاديثهما ال�ساخرة اأنهما ينويان الزواج ..

ووا�سلُت بنربة بائ�سة:
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اإن 	  اأبًدا،  الوا�سي  نعرف  لن  �سحيًحا،  الحتمال  هذا  كان  اإن 
الأعداد كانت كثريًة للغاية يف الوادي املظلم يف الأيام املا�سية، 
واأخ�سى اأن ينت�سر هذا الحتمال بيننا فت�سود الفرقة والتوج�س 

بني بع�سنا البع�س ..
 واأخرجت زفرًيا ببطء، ثم قلت:

الوقت 	  يف  بالزواج  املجازفة  على  فتاة  اأو  �ساب  اأي  يجروؤ  لن 
راأيُت   .. �سوار  حمل  يحل  باأن  اأحد  يجروؤ  لن  كذلك  احلايل، 
لكن  ال�سباح،  هذا  جميعها  الأعني  يف  البادي  اخلوف  مثلك 

اأكرث ما يخيفني حًقا، هو اأن يت�سرب الياأ�س اإىل �سيدتي ..
قال بحدة:

لن تبقى غفران اأبد العمر لهذا الوادي، و�سعت لكم هذه املراأة 	 
اأقدامكم على الطريق .. ل بد لكم اأن ت�سريوا اأنتم، اإنها لي�ست 

م�سئولة عن جر قدم كل واحد منكم ..
واأ�ساف:

مل يتوقف راأ�سي عن التفكري اليوم، وت�سفحُت على نحٍو �سريع 	 
ي�سلح  ل   .. چارتني  قواعد  عن  تتحدث  كتب  من  لدّي  ما  كل 
ينال  اإل داخل باحة جويدا، وخارجها ي�سري رذيلًة ل  الزواج 
معها املولود روحه اإل من روٍح اأُعدم �ساحبها يف الباحة، واإل 

ُيولد ميًتا.
والآن بات املوت حمقًقا ملن يذهب اإىل الباحة من الن�ساىل من 	 

اأجل الزواج ..
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يف 	  الوادي،  هذا  يف  الباحة،  خارج  الن�ساىل  ليتزوج  ح�سًنا، 
اأجنتكم  حت�سد  مل  واإن  اآخر،  بلٍد  اأي  يف  الأخرى،  الوديان 
ومن  الباحة  على  واللعنة  باأنف�سنا،  �سريعتنا  لن�سنع  اأرواًحا، 

فيها ..

�ساأحّدث غفران ب�ساأن رحيلنا عن چارتني، اإن �سحراء بلدان 	 
ال�سمال تت�سع لع�سرات الأ�سعاف من الن�ساىل، واإن مل ينجبوا 
جنيًنا حًيا واحًدا هناك، ما راأيته �سارت لدّي قناعة كاملة 

ا بكرامة اأف�سل من عي�سة كهذه. باأن انقرا�سً

ندمي  ال�سيد  اإىل  حديثي  تذكرت  حني  خفيفة  ابت�سامةً  ابت�سمت 
عندما كنت طفاًل وقلت كالًما ي�سبه ذلك متاًما، وقلت للطبيب:

قلت ل�سيدي هذا الأمر منذ �سنوات، قال يل لن تبقى لنا قيمة 	 
يف بلد اآخر طاملا ل قيمة لنا يف بلدنا.

قال الطبيب:

رمبا مل يع�س �سيدك لريى ما تتعر�سون له الآن ..	 

وجل�س اإىل طاولته، وتابع بجدّية:

القادمة 	  الأيام  يف  ال�سمال  اإىل  املتجهات  الفتيات  مع  �ساأر�سل 
يف  ي�ساعدوننا  رمبا  عي�سى،  بني  يف  اأعرفهم  من  اإىل  ر�سالًة 
خروجنا اإىل هناك .. �سننتظر فح�سب ال�سهرين الباقيني على 
�سرت  واإن  ذلك،  ب�ساأن  الأخري  قرارنا  نتخذ  ثم  �سبيل،  ولدة 

غري متفائل ..
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اأجل فح�س مري�سٍة  الك�سف من  اإىل غرفة  وهو مي�سي  واأ�ساف 
نادت با�سمه:

 �ستك�سف لنا الأيام القادمة عن الكثري من خباياها ..	 

b
الت�سنيع  فتيات  من  عدًدا  اأن  لحظُت  التالية  القليلة  الأيام  يف 
وطلبة املدر�سة قد تغّينب، كذلك مل حت�سر تلك الفتيات اإىل الوادي 
املظلم لياًل .. مل ي�سغلني الأمر بقدر مالمح الياأ�س التي كانت تغطي 
بع�س  بها  تتلفظ  بداأت  التي  الغريبة  والأحاديث  الكثريين،  وجوه 
جميء  قبل  الوادي  يعي�سها  كان  التي  الأف�سل  احلياة  عن  الأل�سنة 
الليلة  تلك  عنه!  يتحدثون  كانوا  اأف�سل  اأي  اأعلم  ل  غفران،  ال�سيدة 
اإثره اأحدهم بجرٍح  اأُ�سيب على  �سّب �سجاٌر جديد بني بع�س ال�سبان 
كبري يف جبهته، قال ال�ساب الذي اأ�سابه اأنه مل ي�ستطع متالك نف�سه 
حني تلفظ الآخر بلفظ �سيٍئ عن ال�سيدة، فيما ان�سحب املُ�ساب اإىل 
 الوادي غا�سًبا، ومل يعد اإىل الوادي املظلم مرة اأخرى اأو اإىل عملنا ..
ملحوًظا  واملخزن  املدر�سة  عن  املتغيبني  عدد  �سار  اأيام  �ستة  خالل 
اأنهم  بربوٍد  قالوا  بع�سهم،  اإىل  واأحتدث  اأذهب  اأن  حاولُت  للغاية، 

قرروا ك�سب عي�سهم مبعرفتهم بعيًدا عن ال�سيدة .. 
يف  تكن  مل  اأو  لها،  ن�ستعد  مل  التي  الكربى  ال�سربة  جاءت  ثم 
ح�سباننا على الأقل يف ذلك التوقيت، عندما وجدنا فتاًة واحدة من 
بني خم�سة فتيات كّن قد غادرن الوادي بب�سائعنا اإىل املرفاأ اجلنوب 
�سرقي حيث ال�سفينة التي اعتادت على نقل ب�سائعنا تعود اإلينا بعد 
يوم واحد فقط من رحيلها، تتناثر اخلدو�س وال�سحجات على وجهها 

وذراعيها، قبل اأن تدلف اإىل ال�سيدة وتقول باكيًة:
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لقد رف�س �ساحب ال�سفينة �سعودنا اإىل متنها .. قال اإن اأمًرا 	 
قد �سدر مبعاقبة َمن يحمل مركبه اأي ن�سلي اإىل خارج چارتني، 

وَمن يفعل ذلك �سُيحرق مركبه اأمام عينيه ..
ت�ساءلت ال�سيدة يف فزع حني راأت اإ�سابات وجهها وذراعيها:

واأين باقي الفتيات؟	 
قالت الفتاة:

اأراد الواقفون هناك �سلب ب�سائعنا عنوًة حني راأوها، حاولت 	 
الفتيات الدفاع عنها، فقام اجلنود باعتقالهن ..

�ُسرقت الب�سائع كلها يف غم�سة عني، تركني اأحد اجلنود عمًدا 	 
كي اأعود واأخربك مبا حدث ..

ثم قالت وهي تن�سج بقوة:
مل يعد م�سموًحا للن�ساىل رجاًل ون�ساًء مبغادرة چارتني ..	 

�ساألها الطبيب الذي كان ي�سغي باهتماٍم اإىل كل حرف تقوله:
من قام ب�سرقة الب�سائع .. اجلنود اأم العامة؟	 

قالت الفتاة:
 قام اجلنود باعتقال الفتيات فقط، اأما ال�سارقون فكانوا من 	 

اأهل جويدا ..
كي  ناردين  اإىل  ال�سيدة  اأ�سارت  بينما  مفكًرا،  الطبيب  �سكت 
الطبيب  قال  ثم  روعها،  تهدئة  اأجل  اإىل غرفتها من  الفتاة  ت�سحب 

حني اأغلقت ناردين الباب من خلفها:
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هذا ما حتدثُت مع ريان ب�ساأنه .. هناك ما يحدث يف جويدا 	 
واأكرث  اأكرث  الن�ساىل  جتاه  العامة  داخل  الكره  م�ساعر  يحرك 
ما هو عليه، رمبا يكون املدر�سون يف املدار�س .. اخلطباء يف 
وفق خطة حمكمة،  ي�سري  ُمنظم  عمٌل  ال�سائعات،   .. املجال�س 
ي�سبقنا كيوان بخطوات كثرية لقطع كل الأحبال التي قد تنجينا 

مع قدوم طفل �سبيل بعد اأقل من �سهرين ..
كنت اأفكر يف رحيل جماعي عن چارتني، لكنه مل يدعنا ننال 	 

تلك الفر�سة حتى.
ت�ساءلُت غا�سًبا:

وملاذا ل يدعنا نرحل فح�سب ليعي�س حياًة هانئة هو والأ�سراف 	 
كما يريدون ..

قال الطبيب:
ُمنذ ُخلق هذا الكون ويقوم قانون احلياة بني قطبني، اأحدهما 	 

ظامل والآخر مظلوم .. اأما الن�ساىل فقد �سغلوا اجلانب املظلوم 
يف چارتني، جانٌب مظلوم �سعيف يتما�سى بقوة مع هذا القانون 
.. لو تركنا نرحل لتبّقى الأ�سراف فقط، لكن هذا القانون لن 
يتوقف عن عمله، ولن يرحمهم .. �سينق�سمون بني اأنف�سهم اإىل 
ظامٍل ومظلوم ميتلكان القوى نف�سها تقريًبا .. �سياأكلون بع�سهم 
هاًما  الن�ساىل  بقاء  يظل  لذا  البلد،  هذا  ينهار  اأن  اإىل  ا  بع�سً

لبقاء چارتني، وهو يعلم ذلك متاًما ..
اأوماأُت براأ�سي واأنا اأنظر اإىل ال�سيدة التي ظل وجهها �سارًدا متاًما 
كاأنها يف عامل اآخر .. ثم تركتهما وخرجُت اإىل كوخي اأفكر فيما �سينتج 
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عنه انت�سار اأخبار �سرقة الب�سائع بني كل اأزقة الوادي ، كذلك خرب 
التعامل  اأ�سراف چارتني  رف�س  مع  ال�سفر خارج چارتني،  من  منعنا 
اأمامهم  معنا،  وكيف �سي�سرب الن�ساىل على ذلك احل�سار ومل يبَق 

�سبيل للعي�س وك�سب عمالت معدنية اإل الطرق القدمية؟ 
كانت  التايل  اليوم  يف   .. اإجاباتي  ملعرفة  كثرًيا  الأمر  يطل  مل 
اأو  املدر�سة  اإىل  يح�سر  مل   .. بوادرها  ظهرت  قد  ال�سيئة  خماويف 
خمزن الت�سنيع من املتعلمني اأو العمال ربع العدد تقريًبا .. ويف خالل 
خم�سة اأيام فقط �سار عدد املُتعلمني باملدر�سة ُع�سر ما كان عليه قبل 
يوم الغفران الأخري، كذلك قّلت اأعداد الفتيات الالجئات اإىل الوادي 
املظلم تدريجًيا اإىل اأن �سار عددهن بالكاد يتجاوز الع�سرين، قال يل 

�ساب بياأ�ٍس:
حاناٍت 	  باأن  تنت�سر  اأقاويل  وهناك   .. الآن  احلانُة  بهن  متتلئ 

اأخرى �سُتبنى لت�سع تلك الأعداد الكبرية.
و�سارت  الليل،  �سكون  مع  جتلجل  الفتيات  �سحكات  �سارت 
كانت  ما  اأ�سعاف  الوادي  حانات  اإىل  القادمني  الأ�سراف  اأعداد 
الن�ساىل  ن�ساء  اأعداد  ت�ساعفت  كذلك   .. واحد  �سهر  قبل  عليه 
عن  بحًثا  ال�سم�س  غروب  قبيل  خليعة  بثياٍب  جويدا  اإىل  املتجهات 
تعلمن  الالتي  الفتيات  من  الكثريات  بينهن  كانت  الرذيلة،  بيوت 
علًنا  الرذيلة  متار�س  اإحداهن  راأيُت   .. ل�سنوات  ال�سيدة  مدر�سة  يف 
بقطعة  الچارتيني  ال�ساب  اإليها  يلقي  اأن  قبل  الأكواخ  اأحد  اأمام 
وهي  ونهرتني  حتى،  اإيّل  ت�ستمع  مل  اإليها  التحدث  حاولُت  نحا�سية، 
.. اآخر  �سريف  عن  لتبحث  ترتكني  اأن  قبل  العارية،  ثيابها   تهندم 
عرفُت اأن كثرًيا من ال�سبان قد عادوا اإىل قطع طرق اجلنوب و�سرقة 
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خمازن الأ�سراف ودكاكينهم .. كذلك ُاعتقل ثالثة رجال يف يوم واحد 
لرتكابهم ثالث جرائم قتل خمتلفة .. ثم كانت ال�سفعة املوؤملة حني 
�سرع بع�س ال�سبان يف اغت�ساب ثالثة فتيات من الوادي من اآثرن 
البقاء يف اأكواخهن بعيًدا عن احلانات اأو الوادي املظلم، حاول �ُسّبان 
�سجاٌر رهيب  �سّب   .. الأنذال  اأولئك  الفتيات من  الدفاع عن  اآخرون 
ُقتل على اإثره �سابان وفتاة، ومل تنُج اأخرى من الغت�ساب .. �سارت 
الفو�سى تعم كل �سيء من حولنا، و�سرنا اأنا وال�سيدة والطبيب و�سبيل 
وناردين والقلة القليلة التي مل تتخلَّ عن مدر�سة ال�سيدة منبوذين يف 
اإىل ما كان عليه  الوادي  انهار كل �سيء فجاأة، وعاد   .. الوادي  هذا 
قبل �سنوات، بل �سار اأ�سواأ من ذلك، وبدًل من انت�سار ثالث طمعنا 
يف حتقيقه على اأ�سراف چارتني يوم الغفران ال�سابق .. اأُ�سبنا نحن 

بال�سربة القا�سية.

b
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َمن تركنا حماولت  بثقٍل �سديد، رف�س كل  الأيام مت�سي  �سارت 
اإقناعنا بالعودة اإىل املدر�سة اأو العمل مرة اأخرى .. وبني يوم واآخر كان 
يتخلى عنا فرد جديد من بقوا معنا .. يف يوم غفران ذلك ال�سهر 
اأرواحهم  وادينا، ح�سدت  وامراأتان جميعهم من  �سبان  اأربعة  اأُعدم 
ا، وقيل اأن الروح ال�ساد�سة ح�سدتها  خم�سة ن�سليات من وادينا اأي�سً
بحا�سدات  امل�ساء  ذلك  الحتفال  كان   .. اآخر  واٍد  اإىل  تنتمي  ن�سليٌة 
جويدا  �ساكني  اأن  ظننت  حتى  م�سبوقة  غري  بدرجة  �ساخًبا  الأرواح 
ي�ستطيعون بكل و�سوح �سماع مو�سيقا حانات الوادي من �سدة �سخبها، 
فيما ظللنا نحن قابعني يف اأكواخنا بائ�سني ل نعرف ماذا �سيحمل لنا 
الغد اأو ال�ساعة التالية حتى، �سرنا فجاأًة كمن �ساعوا يف عر�س بحر 
هائج بعد غرق �سفينتهم ول يعلمون ماذا �ستفعل بهم املوجة القادمة.
يف خالل تلك الأيام تزايد اإعياء �سبيل مبعدل كبري، لكن ال�سيدة مل 
تهمل رعايتها للحظة واحدة، وكذلك الطبيب الذي طماأننا باأن ذلك 
اأمر طبيعي مع اقرتاب موعد و�سعها، كانت اأملنا الوحيد املتبقي لعل 

الن�ساىل يعودون اإىل ر�سدهم مرة اأخرى، اأو رمبا هذا ما كنا نظنه.
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القليلني  ال�سبية  اإىل  درو�سها  تلقني  غفران  ال�سيدة  وا�سلت 
من  اإل  لي�س  العمل  عن  الت�سنيع  كوخ  توقف  فيما  معها،  امل�ستمرين 
اأعمال ب�سيطة مثل �سنع كميات قليلة من زيت الزيتون وجنب املاعز، 
اأ�سياٌء كنا ن�سنعها من اأجل بقائنا فح�سب بعيدين عن حافة اجلوع 
.. بداأ الطبيب للمرة الأوىل يتقا�سى مقاباًل ب�سيًطا من مر�ساه بعد 
بح�س�سه  والكتفاء  مقابل  بدون  الوادي  العمل يف  من  اأ�سهر طويلة 
من الطعام التي كانت توزعها ال�سيدة من نقود الب�سائع، قال يل يوم 
ملعي�ستنا  يكفي  ليوّفر دخاًل  اإىل ذلك  باأنه ا�سطر  القرار  اتخذ ذلك 
اإىل اأن متر تلك الأزمة، كان وا�سًحا من حديثه واإن مل يقلها �سراحة 
اإن كانت تلك الأيام ال�سعبة  اأنه �سار حمبًطا جًدا، ول يعرف مثلي 

�ستمر حًقا اأم اأننا نت�سبث باأمٍل زائف �ستزداد معه الأو�ساع �سوًءا.
مع مرور اأيام ذلك ال�سهر قّل قدوم جنود الأ�سراف اإىل الوادي، 
الن�ساىل،  وديان  من  اأخرى  وديان  اإىل  اجتهوا  اأنهم  قال  من  هناك 
واآخرون قالوا اأنهم ُكلفوا بحماية الطرق اجلنوبية املمتدة بني املوانئ 
ب�سائع  على  وال�سرقات  ال�سطو  معدل  زاد  بعدما  وجويدا  اجلنوبية 
الأ�سراف، اأًيا كانت الأ�سباب فلم يعد اأنذال الأ�سراف يف حاجة اإىل 
َمن يحمونهم يف وادينا بعدما �سار ُمرحًبا بهم وبنقودهم يف كل اأزقة 
الوادي .. ومع ان�سحاب مزيٍد من ال�سبان كان جلًيا لنا قبل الآخرين 
اأن اإعالن هزميتنا �سار م�ساألة وقت .. �ساألُت �سيدتي ذلك امل�ساء حني 
�سماء  ت�سيء  النارية  الألعاب  بع�س  وكانت  كوخها  فناء  يف  اجتمعنا 

وادينا:
هل انتهى كل �سيء؟!	 

قالت با�سمة:
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ما زالت اأرواحنا حية .. وهناك �سريف قادم يف الطريق ..	 
قلت بنربة مت�سائمة:

مل يعد معنا اإل القليلون .. يقّلون بدورهم يوًما بعد يوم.	 
قالت:

رّب �سخ�س واحد يقلب الأمور جميعها راأ�ًسا على عقب ..	 
حتولت تعابري وجهي اإىل ابت�سامة وقلت فرًحا:

 ظننت اأن الياأ�س قد متكن منِك.	 
قالت بب�سمتها الطيبة:

ل يعيب اإن متكن منا الياأ�س اأحياًنا .. اإننا ب�سر، لكني اأعرف 	 
ٍن داخلي. كيف اأت�سدى له قبل اأن ينخر اآخر ح�سِ

تنهدُت وقلت:
 اإن لأ�سواأ �سعوٍر اأن ي�سيع تعب �سنوات هباًء، اأن ي�سري البناء 	 

اأنا  بيننا.  تعبِت  كم  اأعرف  واأنا   .. واحدة  حلظة  يف  ركاًما 
غري  يبقى  الطبيب   .. ن�ساىل  زلنا  ول  فكنا  و�سبيل  وناردين 

چارتيني ل ُتطبق عليه القواعد ..
 ونظرُت اإىل و�سم كتفها، وقلت:

 اإنك اأكرب اخلا�سرين هنا ..	 
ابت�سمت وقالت:



112

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

رمبا لو بقيُت �سريفًة مل اأكن لأجد �سحبًة اأف�سل من هذه .. 	 
ثم �سحكت ونه�ست من جل�ستها، وانحنت اإلينا وقالت: 

اأيها ال�سادة لقد ا�ستمتعت ب�سحبتكم ..	 
ثم جل�ست مرة اأخرى .. كان الطبيب قد انتهى من عيادته فان�سم 
اإلينا وجل�س اإىل جوار ال�سيدة، و�سحك حني مرت جماعٌة من الن�ساىل 

ومل يلقوا اإلينا التحية حتى، وقال �ساخًرا:
ما اأجمل اأن تكون منبوًذا من املنبوذين اأنف�سهم .. 	 

ثم نظر اإىل �سبيل، وقال:
اأخربي ابنك اأو بنتك م�ستقباًل اأن هناك اأنا�ًسا كثريين عانوا 	 

من اأجله.
 واأ�سار بيده نحونا .. ابت�سمت �سبيل، واأوماأت براأ�سها اإيجاًبا دون 

اأن تقول �سيًئا، ف�ساألُته:
كم يتبقى على موعد ولدته؟	 

اأجابني:
 بني اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع ..	 

قلُت:
 مع حلول يوم الغفران القادم اإًذا ..	 

هز راأ�سه موافقني ثم قال:
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 اأو بعده باأيام ..	 
فقالت �سبيل ب�سوٍت قلق:

اأهمية 	  ذا  يعد  مل  اأم  قدومه  ينتظرون  الن�ساىل  يزال  ل  هل 
بالن�سبة لهم؟

قالت ال�سيدة غفران:
 كان و�سيكون ذا اأهمية للن�ساىل ..	 

واأكملت بعد برهة من ال�سمت:
رمبا ياأتي جيٌل جديد ي�ستطيع فعل ما ف�سلنا يف فعله ..	 

قلت:
هكذا نعلن هزميتنا اإًذا؟!	 

قالت ال�سيدة بعدما دّوت اأ�سوات الألعاب النارية وتناثرت نريانها 
بالأعلى لت�سيء ال�سماء من فوقنا:

عليك اأن تتقبل الهزمية يف اإحدى اجلولت ب�سدٍر رحب اأحياًنا.	 
ت�ساءلت ناردين يف ت�سكك:

هل هناك اأمل يف جولت اأخرى اإًذا؟	 
ابت�سمت ال�سيدة وكادت جتيبها لول اأننا راأينا َمن يعرب بوابة الفناء 
وهو يجّر ح�سانه نحونا، ف�سمتنا جميًعا عن احلديث يف انتظار روؤية 
وجهه املتواري مع ظالم الليل، حتى اقرتب منا فظهرت مالحمه مع 
نريان اأقرب امل�سابيح اإليه، كان عجوًزا نحيًفا تغطي التجاعيد وجهه 
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كثيفني،  حاجبني  اأ�سفل  �سقر  كعيني  عيناه  تظهر  العاري،  و�سدره 
�سعره  من  تبقى  ما  اأنها  بدت  قليلة  بي�ساء  �سعريات  براأ�سه  وتتناثر 
خالل �سنواته الكثرية املا�سية. مل تختلف فر�سه عنه كثرًيا .. كانت 
هزيلة ُم�سنة كاأنهما ُولدا يف اليوم ذاته .. نظر اإىل الن�ساء حني اقرتب 

منا، وقال ب�سوٍت بدا قوًيا على هيئته:
اأبحث عن ال�سيدة غفران ..	 

نه�ست �سيدتي من بيننا، فقال:
جئت من اأجلك اأيتها ال�سيدة، اأريد التحدث اإليِك ..	 

قالت �سيدتي: 
اإن اجلميع هنا اأهل ثقة، تف�سل ..	 

واأ�سارت اإليه باجللو�س، فجل�س مو�سع ناردين التي نه�ست لتعقل 
تعود  اأن  قبل  وتطعمها،  بالفناء  اخل�سبية  الأوتاد  باأحد  فر�سه  جلام 
الدائرة  مبنت�سف  وو�سعتهما  اإ�سافيان  زيتيان  م�سباحان  ومعها 
بالع�سل  املخلوط  املاء  بارًدا من  �سراًبا  �سبيل  اأح�سرت  فيما  اأمامنا، 
اإىل ذلك العجوز، بحثُت بعيني عن و�سم �سدره، كان باهًتا  وقدمته 
جًدا لدرجة جعلتني اأحتار اإن كانت األوان و�سمه قد اختفت من جلده 
ا  مع الزمن اأم اأنه مل ُيو�سم اأ�ساًل وكانت تلك الآثار على �سدره مر�سً

اأ�ساب جلده.
قال الراجل مقاطعًا تفكريي:

اأدعى ُخ�سيب، كنت من اأ�سراف مدينة ُطبرية قبل اأن اأخرتق 	 
القاعدة الأوىل ..
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ات�سعت حدقتا عيني اندها�ًسا وت�سكًكا بعدما ع�ست �سنوات عمري 
اأظن اأن اخرتاق الأ�سراف لتلك القاعدة �سرٌب من �سروب اخليال، 

وا�سل الرجل حديثه دون انقطاع: 
يف 	  ع�سرين  منهم  ع�ست  العام،  هذا  ال�سبعني  عامي  بلغُت 

�سحاري اجلنوب ووديانها البعيدة .. 
وارت�سف ر�سفًة من �سرابه وقال:

بداأُت اأ�سمع عنِك منذ عامني فقط، ولطاملا �ساألُت العابرين يف 	 
ال�سحاري من الن�ساىل عما تقدمينه .. واأ�سفقُت عليِك كثرًيا 
حني عرفُت باأمر انتزاع �سفة ال�سرف منِك بداية هذا العام .. 

اإنني اأعرف جيًدا الفارق بني احلياتني.
ابت�سمت اإليه ال�سيدة ابت�سامة حانية، فاأكمل:

اإعالن 	  اأجل  من  اإليِك  بالقدوم  ووداد  ُزردق  اأقنع  َمن  كنُت 
زواجهما، وكنُت يف انتظار عودتهما اإيّل على اأمل اأن ا�ستطيع 
فعل ما ف�سلت فيه كل ال�سنوات املا�سية .. لكن رجائي قد خاب 
بعد ما حدث لهما، ثم عرفُت من اأحد العابرين مبا بداأ يحدث 
يف الوادي هذه الأيام .. فجئُت اإليِك لأخربك باأمٍر احتفظت به 

لنف�سي �سنواٍت طويلة ..
 انتبهنا جميًعا اإىل الرجل، واعتدل الطبيب يف جل�سته وحّدق به 

مرتقًبا، وت�ساءلت ال�سيدة بتعجب: 
اأي اأمر؟!	 

قال:
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توارثت عائلتي بع�س املخطوطات القدمية جياًل بعد جيل دون 	 
اأن يدري اأحد من اأهل چارتني بوجودها، اأخربين اأخي الأكرب 
يل  واأعطاها  واحد،  بيوٍم  حوران  وادي  اإىل  رحيله  قبل  عنها 
ب�سفتي وريثه الأوحد بعدما مل يتزوج، و�ساألني اأن اأعاهده على 
اأ�سحابها،  اإىل  ما  يوًما  ت�سل  حتى  عائلتنا  لدى  اأمانة  بقائها 

ا .. مثلما اأو�ساه اأبي قبل رحيله اأي�سً

ومهرتئة  قدمية  كانت  ملفوفة،  جلدية  قطعًة  يخرج  وهو  وتابع 
احلواف كاأنها ُدبغت قبل بناء اجلدار:

الف�سول 	  انتف�س  حتى  اأخي  رحيل  على  واحد  نهاٌر  مر  اإن  ما 
بداخلي كي اأرى ما حتتويه تلك املخطوطات خا�سًة مع اجلدية 
التي حتدث بها واحتفاظه بها كل تلك الأعوام على حد قوله 

دون اإخباري عنها، فوجدُت بينها هذه املخطوطة.

وبداأ يفتحها اأمامنا بحر�ٍس �سديد وهو يقول:

 اأثارت هذه الر�سمة ف�سويل كثرًيا ..	 

فقّرب الطبيب امل�سباح منها كي نرى ما يتحدث ب�ساأنه، فت�سارعت 
دقات قلبي واندفعت الدماء اإىل وجهي، مل تكن تلك الر�سمة حتتاج 
ال�سيد  متاًما  ي�سبه  عاٍر  ن�سلي  لرجل  كانت   .. يل  بالن�سبة  �سرٍح  اإىل 
وجهه  حتى  وعروقه،  ع�سالته  وتنتفخ  روحه  تثور  كانت  حينما  ندمي 
بقية  كانت  متاًما،  يفعل  �سيدي  كان  مثلما  يزاأر  وهو  ُر�سم  قد  كان 
قّيدت  ب�سال�سل حديدية  اأ�سراف مي�سكون  رجاٍل  عبارة عن  الر�سمة 
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ي�سبه  اأنه  واأقول  اإليهم  اأ�سرخ  وكدت   .. الن�سلي  ذلك  ورقبة  اأطراف 
�سيدي لول اأن الطبيب رمقني بنظرته كاأنه فهم ما اأفكر فيه واأرادين 
األ اأنطق ب�سيء اإىل اأن ينتهي ذلك الرجل من حديثه، فاأوماأُت براأ�سي 

اإليه يف خل�سة موافًقا له ومل اأنطق، اأكمل الرجل: 
يقرتب عمر هذه املخطوطة من األفي عام .. كان علّي اأنا الآخر 	 

اأخي .. لكن زوجتي  اأبنائي تنفيًذا لو�سية  اأحد  اإىل  اأوّرثها  اأن 
اأكرث  وبعد  عام،  من  باأقل  اأخي  رحيل  بعد  هجرتني  احلرباء 
من حماولة فا�سلة للزواج من امراأة اأخرى قررُت األ اأتزوج .. 
اأجل  من  الن�ساىل  ووديان  احلانات  بني  حياتي  اأق�سي  وبداأُت 

�سيد فتياتهم، ون�سيت اأمر خمطوطات اأخي متاًما ..

    اإىل اأن جاءت اإحدى الليايل يف عامي اخلام�س والأربعني، وكنت 
يف �سحبة مع �سديق يل اإىل وادي »ُمريان« الن�سلي القريب من 
ُطبرية .. كان لديهم فتيات ح�سناوات ت�ستطيع الواحدة منهن 
فرا�س  يف  وكنت  واحدة،  ليلة  يف  ال�سماء  من  قطعة  لك  جلب 
اإحداهن بكوٍخ بعيد  عن بقية الأكواخ حني �سمعت اأذين ذلك 
النافذة  لأفتح  ليلتها  عارًيا  انتف�ست   .. الأوىل  للمرة  الزئري 
�سخم  عاري  ن�سف  ن�سلٌي   .. اأمامي  فراأيته  �سديد،  بخوف 
يجثو على   .. املخطوطة متاًما  ُر�سم يف هذه  الذي  اجلثة مثل 
كان  واآخر  حنٍي  وبني   .. امليت  �سديقي  اأح�ساء  وياأكل  ركبتيه، 
اأن  قبل  ال�سماء  اإىل  زئريه  ليطلق  حوله  مفاجئ  ب�سكٍل  يلتفت 
يوا�سل غر�س يده امللطخة بالدماء اإىل اأح�ساء �سديقي ويحمل 

ما تنتزعه اإىل فمه ويلتهمه ..
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   اأتذكر اأنني تبّولت على قدمي وقتها رعًبا، بينما فقدت الفتاة 
الن�سلية وعيها على الفور حني ت�سللت من خلفي وراأت ما راأيته، 
اأ�سفلها،  اإىل  وان�سللُت  �سديد،  بهدوء  النافذة  اأغلقُت  حينها 
واأل�سقت نف�سي للحائط باأنفا�ٍس مت�سارعة وج�سٍد يرتع�س مع 

كل نوبة زئري يطلقها ذلك الن�سلي .. 
لأختل�س  جمدًدا  ونه�سُت  نف�سي  فتمالكُت  زئريه  هداأ  اأن  اإىل    
ما  واحدة  بيٍد  يجّر  فوجدته  بالنافذة،  �سٍق  عرب  اإليه  النظر 
تبقى من جثة �سديقي ويبتعد به نحو الظالم، وقتها تذكرُت 
فر�سي  على  وعدت   .. مهروًل  ثيابي  فارتديُت  الر�سمة،  هذه 
واملخطوطات  املخطوطة  هذه  لأخرج  بيتي  اإىل  الربق  ب�سرعة 
باأن  كلماته  راأ�سي  يف  وت�سرخ  اأخي  يل  تركها  التي  الأخرى 
اأعده باأن تظل تلك املخطوطات لدى عائلتنا اإىل اأن تذهب اإىل 
الت�سابه  ذلك  الت�ساوؤلت عن  كافة  بعقلي  وتع�سف  اأ�سحابها، 
راأيته  الذي  والن�سلي  ال�سنني  مئات  قبل  املر�سوم  الن�سلي  بني 
ي�ستطيع  ل  الذي  الغريب  الزئري  وذلك   .. �ساعات  قبل  بعيني 
�سيًدا  بدا  الذي  القوي  و�سديقي  قا�سًدا،  ي�سدره  اأن  ب�سر 
اأحد عن ذلك  اأخربين  لو   .. الن�سلي  اأمام ذلك  للغاية  �سئياًل 

الأمر ملا �سدقته، لكني راأيته بعيني ..
   كنت اأحّدث نف�سي ب�سوٍت مرتع�س واأنا اأتفح�س الر�سمة وكل 
به  املم�سكني  وجوه  ترتعب  ملاذا  فهمُت  »الآن  فيها؛  تف�سيلة 
اإىل هذا احلد، فهمُت ملاذا مي�سك �ستة رجال بن�سلي واحد«، 
و�سرخُت اإىل نف�سي باأنفا�ٍس مت�سارعة يف حالٍة اأ�سبه باجلنون؛ 
 .. اأخي؟!  عنهم  حتدث  الذين  املخطوطة  هذه  اأ�سحاب  »َمن 

وملاذا كنت اأنا بالذات َمن يرى ذلك املخلوق؟«..
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   ومل يطلع ال�سباح اإل واجتهُت اإىل جويدا، وق�سيُت اأياًما كثرية 
هناك اأت�سفح كتب مكتباتها الكربى، مل اأجد �سيًئا عما راأيته 
اأعرث  لعلي  الأخرى  چارتني  مدن  يف  الكربى  املكتبات  زرت   ..
هناك  �سيًئا  اأجد  مل  حدث،  ما  يل  يف�ّسر  خيٍط  اأو  �سيء  على 
ا .. �ساألُت كثرًيا من الأ�سراف الذين ميتلكون ن�سًخا فريدة  اأي�سً
اأن ي�سمحوا يل بت�سفح  اأمهات الكتب واملجلدات القدمية  من 
وافق  عنه،  اأبحث  عما  �سراحًة  لهم  اأظهر  اأن  دون  بع�سها 
بع�سهم، لكني مل اأجد �سفحًة واحدة تتحدث عن اإعدام ن�سلي 

متوح�س قبل قرون اأو ن�ساىل ياأكلون حلوم الب�سر ..
   عدت اإىل وادي »ُمريان« يف لياٍل اأخرى .. وجدُت كوخ الفتاة 
الفتاة نف�سها  الليلة قد �سار مهجوًرا، حتى  التي رافقتها تلك 
مل اأرها مرة اأخرى كاأن الأر�س قد ان�سّقت وابتلعتها .. �ساألُت 
بتلك  كائًنا  اأو  �ساًبا  راأى  قد  اأحدهم  كان  اإن  هناك  الن�ساىل 
ال�سفات، اأو اإن كانوا قد �سمعوا زئرًيا مبناطق الوادي املظلمة 
باجلوار .. قالوا اأنهم اعتادوا �سماع زئري حيوانات ال�سحاري 
فح�سب، ول يعلمون �سيًئا عما اأحتدث ب�ساأنه .. ق�سيُت ليايَل 
كثرية هناك يف انتظار اأن يظهر من جديد، لكنه مل يفعلها .. 

املعدومني  م�ساهدة  اأجل  من  الغفران  اأيام  الباحة  اإىل    ذهبُت 
جميعهم  كان  اجلمهور،  بني  الواقفني  الن�ساىل  وتفح�س 
ي�سبهوننا ل �سيَء غريب عنا �سوى اأو�سامهم .. حملُت اأمتعتي 
على �سهوة جوادي وذرعُت ال�سحاري اجلنوبية ووديانها لعلي 
اأعرث على �سيء يجيب اأ�ساألتي التي �سّبت يف راأ�سي ومل تخمد .. 

يوًما وراء يوم .. ليلة وراء ليلة .. �سهًرا وراء اآخر.
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و�سمت للحظات ليلتقط اأنفا�سه، ثم اأكمل:
اإىل اأن جاء يوٌم اأمطرت فيه ال�سماء بقوة، وكنت وقتها جنوب 	 

اجلبال احلمراء بالقرب من وادي »عقيل« الن�سلي حني �سمعت 
اأذين ذلك الزئري مرة اأخرى، رك�سُت كاملجنون اأ�سفل الأمطار 
يف اجتاه ال�سوت، لكني مل اأ�ستطع اللحاق به تلك املرة كذلك، 
الن�سلي يظهر من  لعل ذلك  الوادي  اأبقى يف ذلك  اأن  فقررُت 

جديد .. 
اأهل  يحياها  التي  احلقيقية  املعاناة  اأدركُت  هناك  اأيامي  مع    
ذلك الوادي بعدما راأيتهم يتعر�سون لأق�سى اأنواع ال�سطهاد 
والعنف من اأحد اأثرياء الأ�سراف، بدرجة كانت تفوق ما يحدث 

يف هذا الوادي الآن ..
الن�سلي املر�سوم باملخطوطة نظرة فخٍر، وقال ب�سوٍت  اإىل  ونظر 

َفِرح:
اإىل اأن عرثنا ذات �سباح على جثة ذلك الرثي الظامل متاآكلة 	 

القريبة  املناطق  اإحدى  يف  ب�سعة  ب�سورة  والأطراف  الأح�ساء 
من الوادي.

   اأخفيُت مع الن�ساىل بقايا تلك اجلثة عن عيون الأ�سراف خ�سية اأن 
ت�سبح جرعات العذاب اأ�سعاًفا م�ساعفة، ومل يعرف اأحد بهذا 
اإىل الآن .. كان الن�ساىل يجهلون كيف ُقتل ذلك الرجل بتلك 
الوح�سية .. واأق�سم جميعهم اأنهم مل يفعلوها، كنت اأعرف اأن 
ما كنت اأبحث عنه هو َمن فعلها، لكن عقلي وقتها ان�سغل ب�سئ 
اآخر وتذّكر اأن �سديقي الذي ُقتل بوح�سية على يد الن�سلي كان 
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اأكرث من عرفتهم يف �سبابي ا�سطهاًدا واأذى للن�ساىل .. حينها 
فكرت اأن تلك املخلوقات اأو الن�ساىل املتحولني لي�سوا باأ�سخا�ٍس 
هم  يكونوا  قد  بل  عاي�ستهم،  الذين  الن�ساىل  عن  خمتلفني 
اأنف�سهم، واأن تعر�سهم للظلم كان ما يجعلهم ي�سريون هكذا 

من اأجل انتقام يعجزون عنه بهيئتهم العادية .. 
   ووددُت لو بقيت اأكرث يف ذلك الوادي من اأجل اإثبات ما فكرُت 
به، لكن قواعد چارتني مل متهلني، وداهمني عامي اخلم�سني ..

b
ركبُت يومها فر�سي تارًكا الوادي، و�سققُت طريقي نحو ُطبرية 	 

من اأجل انتظار َمن يرافقونني اإىل وادي حوران، وعقلي يفكر 
يف الن�ساىل الذين اأحببتهم، وما تعر�سوا له من ظلم خالل فرتة 
تواجدي معهم، واجلثة املتاآكلة بوح�سية، واأ�سوات الزئري التي 
ا للظلم .. واملخطوطة التي  لطاملا ارتبطت باأكرث الأماكن تعر�سً
مل تفارقني ل�سنوات واأ�سحابها الذين ل اأعتقد اأن اأخي يعرفهم 
من الأ�سا�س، هو اأو اأي فرد من اأفراد عائلتي القدامى .. وجال 
بخاطري اأن يكون بع�ٌس من اأجدادي قد اأفنوا �سنواتهم مثلي 
الزائرين  الن�ساىل  و�سر  املخطوطات  تلك  �سر  عن  البحث  يف 
اخلم�سني  بلوغهم  مع  عنهم  رغًما  بحثهم  عن  توقفوا  اأن  اإىل 
فر�سي  اأوقف  نف�سي  وجدُت  ثم  الأوىل،  للقاعدة  وخ�سوعهم 
اأمامي  املمتد  الطريق  اإىل  اأنظر  واأنا  م�ستنكًرا،  نف�سي  لأ�ساأل 

وبيوت املدينة التي بداأت تلوح يف الأفق: 
    ما الذي يحملني على الإكمال يف هذا الطريق؟! ..  ملاذا اأذهب 
باأقدامي اإىل املوت؟! .. اإنني ل اأحب اأن اأموت الآن .. كما اأنني 
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يف  تدور  التي  الكثرية  الأ�سئلة  اإجابات  معرفة  اإىل  حاجة  يف 
الأوىل؟!   للقاعدة  يّل من خ�سوعي  �سُي�ساف  الذي  ما  راأ�سي، 
اأي �سيء عما  اإىل طفل �سريف �سخيف ل يتذكر  تنتقل روحي 

حدث يل خالل تلك ال�سنوات؟!!
   ووجدت نف�سي فجاأًة األعن القواعد وچارتني كلها، وبداأ ل�ساين 
بقدمي  ولكزته  بح�ساين  ا�ستدرت  ثم  ال�سباب،  باأقذر  ي�سبها 
جديد  من  ووديانها  اجلنوبية  ال�سحراء  جتاه  بي  لريك�س 
مبتعًدا عن مدن چارتني، غري اأنني ابتعدت عن وديان الن�ساىل 
القريبة من املدن يف تلك الأونة، وكذلك الوديان املعروفة بزيارة 
الأ�سراف واجلنود وكذلك وادي »عقيل« خوًفا من و�ساية بع�س 
 .. املعدنية  العمالت  من  �سئيل  مك�سب  مقابل  عني  الأنذال 
وجلاأُت اإىل واٍد �سغري متطرف ل يتعدى �سكانه مائتي �سخ�س، 
على  الن�ساىل  و�سم  نق�س  على  ن�سائه  اإحدى  هناك  �ساعدتني 
�سدري ليعتقد َمن يراين من ن�ساىل الوديان الأخرى اأو اجلنود 
الذين ل يعرفونني اأنني ن�سلي م�سن يف ماأمن من قواعد چارتني 

طاملا بقيت بعيًدا عن مدنها الأربع ع�سرة ..
ثم �سكت حلظًة واأخرج زفريه وقال ب�سوت هادئ:

اإ�سابًة 	  القرارات  اأكرث  الأوىل  القاعدة  باخرتاق  قراري  كان 
العناء قد  لكن كل هذا   .. كثرًيا  ب�سببه  واإن عانيُت  يف حياتي 
زال حني عرثُت بالنهاية عما ظللُت اأبحث عنه ل�سنوات ..  كان 

اأجدادي حمقني باإخفاء تلك املخطوطة كل هذه ال�سنوات ..
اإن  عما  اأفكر  واأنا  به،  �سينطق  ما  انتظار  يف  متلهًفا  اإليه  نظرُت 
بعد كل هذه  اإلينا  ولهذا جاء  ب�سيدي ندمي،  يتعلق  كان ما عرث عليه 
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ال�سنوات، قبل اأن ي�سبقني الطبيب وي�ساأله يف ترقب:
ما الذي عرثت عليه يف النهاية؟!	 

فقال العجوز وهو ينظر اإىل بطن �سبيل:
اإنني اأعرف كيف ي�ستطيع الن�ساىل اإنهاء قواعد چارتني لالأبد.	 

b



ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال



125

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال
)12(

سيـــــــــــرين

باحًثا  بيتي  باب  زهري  دّق  عندما  �سريري  اإىل  طريقي  يف  كنت 
اآدم ليوّدعه قبل �سفره اإىل جويدا، ومعه تطاير النوم من عيني  عن 
بعدما كنت اأظن اأن �سبب تاأخر اآدم هو بقاوؤهما مًعا، واإن مل ميكثا اإىل 
ذلك الوقت املتاأخر من قبل، ثم بداأ هطول الأمطار باخلارج ففكرُت 
اأن ذلك �سي�سيبه  اأعلم  لكني تراجعت. كنت  يف اخلروج بحًثا عنه، 
اأ�سهر  اإل  تبَق  مل  �سغرًيا،  نف�سه  يعترب  يعد  مل  بعدما  �سديد  بغ�سب 
فجل�سُت   .. چارتني  يف  البلوغ  �سن  ع�سر،  ال�ساد�س  عامه  ويتم  قليلة 
على مقعدي املواجه للم�ستوقد املنطفئ، واأ�سندُت ذراعي اإىل الطاولة 

اخل�سبية اأمامي يف انتظار عودته بقلق كبري.

b
مر مزيٌد من الوقت ا�ستعلت معه الو�ساو�س يف راأ�سي ،كان جانًبا 
برحيل  معرفته  هو  تاأخره  �سبب  يكون  باأن  يفّكر  بداخلي  مطمئًنا 
�سديد مل يردين  اأ�سابه بحزٍن  قد  يكون ذلك  واأن  املفاجئ،  �سديقه 
اأن اأراه على وجهه، اأما اجلانب ال�سيئ مني فان�سغل بهطول الأمطار، 
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ومع ا�ستدادها ت�ساعد اخلوف بداخلي بعدما جال يف خاطري يوم 
املطر العظيم وحالة الهياج التي اأ�سابته ليلتها وفقدانه وعيه بعدها، 
نعم مل يحدث ذلك الأمر بعدها خالل ال�ست �سنوات املا�سية لكني 
تاأكدُت  اأحدثه عنها بعدما  اأو  اأخربه  الليلة، واإن مل  اأن�َس قط تلك  مل 
اجتياز  مع  مني  مبلغه  بلغ  قد  القلق  اأن  اإل  �سيًئا،  عنها  يتذكر  ل  اأنه 
الوقت منت�سف الليل، وتغّلب اجلانب املت�سائم بداخلي وازدادت معه 
يرتبط  هياجه  يكون  واأن  �سائًبا،  فيه  اأفكر  ما  يكون  باأن  الو�ساو�س 
اأكد  ومل  عنه،  باحثًة  لأخرج  مو�سعي  من  فنه�سُت  املطر،  با�ستداد 
اإىل اخلارج حتى وجدُت  العنق لأخطو  اأرتدي حذائي اجللدي طويل 
اإيّل اآدم مبتل ال�سعر والثياب يحمل حذاوؤه  باب البيت ُيفتح، ويدلف 
اأكواًما من الوحل، كانت مالمح وجهه متبدلة اإىل حد كبري، فت�ساءلُت 

يف قلق وقد دار بذهني اأن يكون ذلك الهياج اأ�سابه:
 هل هناك خطب ما؟! 	 

عليه  اأجل�س  كنت  الذي  الكر�سي  على  وجل�س  املُوحل،  خلع حذاءه 
ملفوفة  احلواف  ُمبتلة  ورقًة  �سرتته  من  اأخرج  ثم  بدقائق،  قبلها 
باإحكام، وقال بوجهه ال�سارد باأنها تخ�س �سديقه زهري، قبل اأن يخلع 
�سرتته املُبتلة، فاأ�سرعُت واأح�سرُت اإليه �سرتًة اأخرى ومن�سفًة قما�سية 
يرتدي  وقتما  امل�ستوقد  نريان  اأ�سعلُت  ثم  وج�سمه،  �سعره  بها  جفف 

ال�سرتة اجلافة، وجل�سُت اأمامه و�ساألته جمدًدا:
هل هناك خطب ما؟	 

فقال بذهٍن م�ستت:
حدث اأمٌر غريب للغاية اليوم.	 
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مددُت يدي وربتُّ على يده امل�ستندة على الطاولة، وقلت بلطف:

اأعرف ما حدث ..	 

نظر نحوي متعجًبا، فاأردفُت:

اأخربين زهري اأنه �سيغادر مع اأهله.	 

زهري،  رحيل  باأمر  يعرف  مل  كاأنه  تعجًبا  اأكرث  بنظرٍة  اإيّل  نظر 
وت�ساءل يف ده�سة:

اإىل اأين؟!!	 

قلت:

 جاء قبل �ساعات ليخربك باأمر رحيله اإىل جويدا.	 

الطاولة  يطرق  وبداأ  �سروده،  اإىل  وعاد  جديد،  من  ب�سمته  لذ 
باإ�سبعه برفق، فتابعُت حديثي:

مل ي�ستطع اأن يغادر دون اأن يخربك.	 

هز راأ�سه اإيجاًبا، وزّم �سفتيه حزًنا .. كنت اأعلم مدى احلزن الذي 
ي�سعر به يف ذلك الأوان، يحتاج املرء �سنوات طويلة لتعوي�س �سديق 
واأنا  اأردفُت  ثم   .. زهري  مثل  جّيًدا  �سديًقا  كان  اإن  وخا�سًة  طفولته 

اأنظر اإىل الورقة امللفوفة على الطاولة اأمامي:

حني 	  كل  بني  معلمه  اإىل  بالذهاب  اأذّكرك  باأن  ا  اأي�سً اأو�ساين 
واآخر .. قال اإنك تعرف بهذا الأمر ..
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مرة  �سروده  ثم غاب يف  �سيًئا،  يقول  اأن  دون  اإيجاًبا  براأ�سه  اأوماأ 
اأخرى، وانطبع وجهه مبالحمه التي عاد بها من اخلارج كاأن حديثي 
عن زهري ورحيله مل يبّدل ما كان ي�سغله، اأو على الأقل مل يتبدل وجهه 

بالقدر الذي كنت اأتوقعه فت�ساءلُت:
 اأهناك اأمر اآخر؟	 

رفع عينه اإيّل وقال: 
نعم.	 

ال�ساأن الذي ي�سغل  اإليه برتقب كي يكمل حديثه عن ذلك  نظرُت 
اإغماء  يتحدث عن  اأن  وتوقعت  �سديقه،  رحيل  فاقت  بدرجة  تفكريه 

اأ�سابه باخلارج، لكنه اأخرج زفريه وقال بهدوء: 
ذلك الكابو�س.	 

b
منذ ا�سطحبُت اآدم اإىل بريحا وتعودُت على غرابته .. بداأ الأمر 
مبا حدث يوم املطر العظيم مروًرا بتوا�سله مع اخليل واإجادته ركوبها 
بتلك الرباعة، وكذلك قوته التي مّكنته من حمل اأ�سياٍء مل يكن لطفٍل 
يف �سنه باأن يحملها، اإىل الأمر الأكرث غرابة وهو تلك الكوابي�س التي 
بداأت تزوره قبل ثالثة اأعوام .. ل زلت اأتذكر تلك الليلة حني اأيقظني 
من نومي حائر الوجه ليقول اأن الكابو�س قد زاره جمدًدا، نظرُت اإليه 

متعجبة وقتها، و�ساألته:
اأي كابو�س؟!	 
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قال:
 كابو�ٌس تكررت زيارته يل اأثناء نومي، الكابو�س ذاته ل يتغري ..	 

حايف  فيها  يرك�س  عظيمة  رملية  �ساحٍة  عن  يل  يحكي  بداأ  ثم 
القدمني ب�سرعة ق�سوى ل ي�ستطيع اأحٌد معها اللحاق به، يرك�س اإىل 
ما ل نهاية كاأنه هارب من �سيٍء ما، بينما تنظر اإليه اأعني اأنا�س واقفني 
اأن ي�سل جدار چارتني  اإىل  مييًنا وي�ساًرا ل تظهر مالمح وجوههم، 
وقد متكن التعب منه، حيث يخ�سع  كحيواٍن منهك القوى اأ�سفل اأقدام 
اأحدهم يخرج �سكيًنا م�سحوًذا وينحر عنقه كذبيحة اجلزارين دون 
اأي مقاومة منه، لتتناثر دماوؤه على �سخور قاعدة اجلدار، فتنطفئ 

الأعني التي تراقبه يف �سمت.

ذلك  يكون  اأن  بايل  وجاء يف  وقتها،  روعه  من  اأخفف  اأن  حاولُت 
الأمر مرتبًطا بعملنا يف ور�سة �سناعة ال�سكاكني، قال باإ�سرار كبري 
باأن الكابو�س ذاته تكرر معه لأيام �سابقة ومل يخربين، واأنه من بني 
كل اأحالمه كان يتذكر ذلك الكابو�س، حدثُته اأن الأمر طبيعي، وبداأُت 
اأحكي له كذًبا عن كوابي�س خميفة كانت تزورين كثرًيا بالفرتة التي 

هرب فيها اأبي من القاعدة الأوىل، اإىل اأن اطماأن ونام جمدًدا ..

ظل ذلك الكابو�س يطارده يف منامه للياٍل اأخرى متتالية مل اأ�ستطع 
معها خلق املزيد من احلكايات، اإىل اأن اأخربين متعجًبا ذات �سباح 
اأخرى  لياٍل  مرت  وبعدها  ال�سابقة،  ليلته  يف  ياأته  مل  الكابو�س  اأن 
اأن  بها، �سعدُت بذلك كثرًيا، وظننت  الكابو�س  كثرية مل يظهر ذلك 
لور�سة  وتركه  النارية  الأ�سلحة  ور�سة  اإىل  بانتقاله  ال�سيد عبود  قرار 
ال�سكاكني وحدوات الأح�سنة كان �سبًبا رئي�سًيا يف ذلك، ولول اأنني مل 
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اأخرب اأحًدا عن ذلك الأمر لكنت قد ذهبت اإىل ال�سيد عبود وقدمُت 
له امتناين الكبري عما فعله من اأجل اآدم ..

غري اأن الأمر نف�سه قد تكرر مرة اأخرى بعد �سبعة اأو ثمانية اأ�سهر، 
ووجدُت اآدم يخربين باأن الكابو�س ذاته قد عاوده من جديد، ال�ساحة 
راأى  املرة  تلك  لكن  تراقبه،  التي  الأعني   .. فيها  يرك�س  التي  ذاتها 
يوا�سل  وهو  اإليه  لت�سري  ترتفع  ال�سامتني  الأ�سخا�س  اأولئك  اأيادي 

رك�سه، قبل اأن يذبحه ال�سخ�س ذاته اأ�سفل جدار چارتني.

يف لياٍل اأخرى حدثني اأن اأفواه املراقبني له قد بداأت يف الظهور، 
يف ليلة جديدة راأى اأفواههم ت�سرخ بكلمات غري مفهومة كانت ت�سل 
عنان ال�سماء مع ا�ستداد املطر من فوقهم، بينما كان يوا�سل رك�سه 
جتاه جدار چارتني .. وقال م�ستغرًبا كاأنه بات يوؤمن باأن ذلك الكابو�س 

واقع فعاًل:

لي�سّو�س �سمعي، 	  بقوة  اأ�سواتهم  يتداخل مع  املطر   كان �سوت 
اآدم  با�سم  ينطقوا  مل  لكنهم  اإيّل،  ي�سرخون  اأنهم  اأعلم  كنت 

قط، لو نطقوا به للتفتُّ اإليهم .. 

اإيّل  ي�سريون  وهم  ي�سرخون  راأيتهم  �سارًدا؛  قال  اأخرى  ليلة  يف 
با�سٍم اآخر .. مل يتذكر ذلك ال�سم قط. 

اإ�سافية على حد قوله،  الكابو�س بعدها لأياٍم دون تفا�سيل  تكرر 
كنت اأ�سحك حني ي�سرب راأ�سه حماوًل تذكر ال�سم الذي كان ُينادى 

به، لكنه مل ي�ستطع فعلها. 
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�سارت تلك الكوابي�س حديثنا لفرتة طويلة وعرفُت منه اأنه اأخرب 
زهري بها .. قال له زهري باأنه قد يكون حاماًل لذكريات �ساحب روحه 
الأ�سلية واإن مل يحدث هذا الأمر من قبل، لكني نفيُت له ذلك الأمر 
.. يظن زهري اأن اآدم چارتيني مثلنا باعتباره ابن اأختي .. لكني واآدم 
يف  يومها  ورّجحت   .. چارتني  عن  بعيدة  اأخرى  بالد  من  اأنه  نعرف 
اإ�سابته بتلك  البلدين �سبًبا يف  اأن تكون اختالف طبائع  حديثي معه 
التغريات، الأمر الذي كنت اأحبه من تلك الكوابي�س اأنها كانت �سبًبا 
عديدة  للياٍل  ت�سامرنا  جمال  �سارت  بعدما  مني  اآدم  لتقرب  كبرًيا 
عنها  حدثته  طفولتي  يف  يل  حدثت  كثرية  اأخرى  حلكايات  وبدايات 
اأمور  يتحدث يل عن  كان  قبل، كذلك  بها من  اأحًدا  اأخرب  بعدما مل 
كثرية يحبها ويطمح اإليها، حتى �سرنا �سديقني حقيقيني بف�سل تلك 

الكوابي�س.
كنت اأعلم اأن اجلميع يف الور�سة يح�سدونني على وجود اآدم معي، 
التحر�س  الزبائن  اأحد  الكثري يل وخوفه علّي، قبل عام حاول  وحبه 
حماوًل  بثيابي  واأم�سك  وجهي،  على  �سفعني  وبخته  وحني  بج�سدي، 
اآدم عما  ي�ساأل  الور�سة، مل  اإىل  اآدم  تاأديًبا يل حلظة عودة  متزيقها 
حدث، لكنه اأم�سك بذلك الرجل يف هدوء، قبل اأن ي�سرب راأ�سه يف 
الرجل  اقتلع حباًل قريًبا منه، وكّبل قدمي  الور�سة، ثم  اأحد جدران 
يحاول  وهو  اخلارج  اإىل  و�سحبه  الواقفني،  اأمام  البع�س  ببع�سهما 
التمل�س منه، ثم فوجئنا به يعقل ذلك احلبل ب�سرج ح�سان الرجل 
جاًرا  اجلبال  جتاه  احل�سان  لريك�س  احل�سان،  موؤخرة  وي�سرب 
�ساحبه الذي ظل ي�سرخ مع ان�سالخ ظهره بالأر�س ال�سلبة، اإىل اأن 
اختفى عن اأنظارنا، بعدها عاد فتاّي اإىل عمله وكاأن �سيًئا مل يحدث، 

من يومها مل يجروؤ اأحد على النظر اإيّل حتى بنظرة ل اأحبها .. 
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اإل  له  .. وكذلك مل يكن  الفتى  اإل هذا  العامل  مل يعد يل يف هذا 
اأنا و�سديقه زهري، واليوم قد اأعلن زهري رحيله، وبقيُت اأنا مبفردي، 

لأخفف عنه همومه مهما كرثت، ت�ساءلُت اإليه:
ماذا ب�ساأن الكابو�س؟	 

مل يكن حدثني عن زيارته له يف منامه قبل اأربعة اأ�سهر على الأقل، 
قال ب�سرود:

 هذا ال�سخ�س الذي يقتلني يف منامي ..	 
قلت:

 ماذا به؟	 
قال:
 لطاملا و�سع على �سرتته قطعًة ف�سية �سغرية ُم�سكلة على هيئة 	 

�سالح ناري، مل اأرها يف حياتي من قبل ..
نظرت نحوه با�ستغراب، مل اأتذكر اأنه اأخربين عن ذلك الأمر من 

قبل، فتابع:
راأيُت هذه القطعة اليوم ..	 

قطبُت جبيني يف ت�سكك، وبداأ قلبي يدق خوًفا من اللهجة ال�سادقة 
التي حتدث بها، والتي اأعرفها متاًما .. فاأ�ساف ب�سوت حائر:

عم زهري، الفار�س كيوان، كبري �سباط چارتني .. كانت تلك 	 
بيت  يف  قابلته  عندما  اليوم  راأيتها  قمي�سه،  تزّين  القطعة 
اإنها �سعار  .. قال  بها رغًما عني  تعّلق ب�سري  زهري، وعندما 

رامي املن�سة ..
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 واأردف وهو يطرق باإ�سبعه طرقات مت�سارعة متوترة على الطاولة:
روؤيتي 	  مبجرد  لكن   .. اأحالمي  يف  يقتلني  من  وجه  قط  اأَر  مل 

ا  اأي�سً اأن ثياب قاتلي كانت ت�سبه  لتلك القطعة اليوم، تذكرُت 
ثياب ذلك الرجل يف هيئتها ولونها .. 

ثم قال ب�سوت هادئ وهو يرفع عينيه يف عيني:
ذلك الرجل من يقتلني يف اأحالمي ..	 

قبل اأن ي�سيف بعدها بلحظة واحدة:
هذا الرجل �سيقتلني ..	 

قلت مطمئنة له:
اإنها اأحالم فح�سب، رمبا راأيت ذلك ال�سعار يف مكان اآخر، اأو 	 

حكى لك زهري عنه من قبل، وارتبط يف ذهنك بحكاياته عن 
عمه الذي ا�ستهر بكرثة من يقتلهم.

قال م�سًرا:
 اليوم املرة الأوىل التي اأرى فيها ذلك ال�سعار، اأوقن بذلك ..	 

قلت با�سمة:
 ل تدع هذا الأمر ينل من تفكريك .. اإنها �سنوات البلوغ، دائًما 	 

اإىل  غًدا  وعائلته  هو  �سريحل  الوا�سعة،  بخيالتنا  تت�سم  ما 
جويدا، ونحن ل نحتاج جويدا يف �سيء .. هم يف حالهم ونحن 
ل  بريحا  اإىل  املو�سمية  زياراته  راأيت زهري يف  واإن  حالنا،  يف 
جمرد  اأنها  الوقت  مع  �ستجد  حتى،  الأمر  هذا  عن  حتدثه 

خيالت �ستختفي مع الزمن.
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واأ�سفت مازحة:

قاتلك 	  واأن  خمطئ  اأنك  القادم  الكابو�س  يف  تكت�سف  رمبا  اأو 
ي�سع على �سرتته �سيًئا اآخر .. ل اأعلم ملاذا يقتل النا�س بع�سهم 
اأنك  ن�سيت  اأم  حوران،  وادي  منا  وينال  عاًما  خم�سون  وكلها 
حتمل اأوراق انتمائك لالأ�سراف .. ل تفكر باأنني �ساأدعك تفعل 
كما فعل اأبي .. �ساأر�سل لك من تنال روحي لتحطم راأ�سك اإن 
فكرت يف الرحيل من چارتني .. لن متوت اإل يف وادي حوران، 

ومن يفّكر يف اإيذائك �ساأطحن راأ�سه اأ�سفل مطرقتي .. 

ابت�سم وهو يربت على يدي، فنه�سُت متحم�سة:

�ساأح�سر لك الطعام .. ل بد اأن الربد قد اأ�سابك بجوع عظيم 	 
غروب  منذ  لها  التهامك  تنتظر  باأكملها  دجاجة  هناك   ..

ال�سم�س.

b
اإىل  وعائلته  زهري  غادر  جديد،  اأي  يحدث  مل  التالية  الأيام  يف 
جويدا، واقت�سر يوم اآدم على الور�سة والعودة اإىل البيت ُقبيل غروب 
ال�سم�س لنجل�س ونت�سامر حتى ينال النعا�س منا، يف الأيام التي كان 
ينتهي بها من عمله مبكًرا كان يركب فر�سه ويرك�س به اإىل منطقة 
اأن ذلك الكابو�س مل يزره  اإل مع حلول الليل .. بدا  اجلبال ول يعود 
خالل تلك الأيام واإل كان حدثني عنه يف جل�سات ت�سامرنا. بعد �سهر 
تقريًبا من مغادرة زهري �ساألني اآدم اأن اأكتب ر�سالة اإىل جويدا، بعدما 
م�سابٍه  �سيء  على  يعرث  مل  باأنه  املدر�سة  معلم  �سقري  ال�سيد  اأخربه 
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لر�سمة �سديقه يف كتبه، مل حتتِو ر�سالتي اإىل �سديقه اإل على جملة 
واحدة؛ »مل يجد ال�سيد �سقري �سيًئا عما �ساألته ب�ساأنه«.

 مل يردين اأن اأكتب �سيًئا اآخر، فوافقته، ثم �ساألته اإن كان �سري�سل 
بلفتها  وظّلت  ال�سابق  املطر  يوم  بها  عاد  التي  امللفوفة  الورقة  معها 

قابعة على طاولته بغرفته، قال:
ل .. ل يريد زهري اأن يعرف عمه اأو اأبوه بها، قد ير�سم مثلها 	 

هناك .. رمبا ي�ساعده معلمو جويدا بذلك ال�ساأن.
من  جانًبا  واأ�سعها  الر�سالة  اأطوي  اأن  قبل  اإيجاًبا  براأ�سي  اأوماأُت 
اأجل ت�سليمها لأحد امل�سافرين اإىل جويدا .. �سحك وهو مي�سك الورقة 

امللفوفة، وقال:
الن�ساىل، 	  وتاريخ  چارتني  بتاريخ  كثرًيا  باله  زهري  ي�سغل 

�سي�سبح يوًما ما موؤرًخا كبرًيا، �ساأتباهى به بني من اأعرفهم 
.. واإن كان يف حاجة اإىل تطوير موهبة الر�سم لديه، اأو التخلي 

عنها اأف�سل..
كانت  بها،  جاء  منذ  اأمامي  الأوىل  للمرة  �ساحبه  ورقة  فتح  ثم 
ر�سمٌة بدائية مر�سومًة بها، فقال وهو ي�سري باإ�سبعه اإىل رجل مر�سوم 

مبنت�سفها:
يقول اأن هذا ن�سلي بينما يخاف م�سكوه منه ..	 

فقلت واأنا اأنه�س لأ�سع الر�سالة يف جيب ثيابي كي ل اأن�ساها:
وملاذا يخافه كل هوؤلء الرجال؟	 

قال:



136

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

 مل ي�ستطع تو�سيح ذلك بر�سمته .. قال باأن الر�سمة الأ�سلية 	 
يفتح  العروق،  بارز  الع�سالت  مفتول  الن�سلي  ال�ساب  بها  كان 

فمه بقوة كاأنه يزاأر ..
هنا توقفت قدمي بعدما ابتعدت خلطوات،كان اآدم يكمل:

برقبته 	  اأحاطت  حديدية  ب�سال�سل  الرجال  هوؤلء  مي�سك 
ومع�سميه و�ساقيه.

عدت بتوج�س ونظرت اإىل الر�سمة و�سيء وحيد يدور يف راأ�سي .. 
العظيم  املطر  يوم  اآدم  غرفة  من  يخرج  �سمعُته  الذي  الزئري  �سوت 
قبل �ست �سنوات، وهيئته التي ل زلت اأتذكرها كاأين راأيتها البارحة .. 
ع�سالته البارزة وعروقه املنتفخة رغم اأنه مل يكمل العا�سرة وقتها .. 

ونظرت اإىل اآدم بخوف وهو يقول:
من 	  رجال  �ستة  يخيف  قد  واحد  ن�سلًيا  اأن  من  زهري  ينده�س 

الأ�سراف .. 
ونظر اإيّل مكماًل حديثه: 

مل 	  معلمه  باأن  ر�سالتنا  ت�سله  حني  بالأ�سف  �سي�سعر  اأنه  بد  ل 
يعرث على �سيء ي�سبهها ..

ثم توقف عن الكالم وظهر التعجب على وجهه حني لحظ تبّدل 
مالحمي، و�ساألني اإن كان هناك �سيء ما، اأو اإن كنت اأعرف �سيًئا عن 
باأن  اأخربه  اأن  قبل  ا�سطراب،  نافيًة يف  راأ�سي  الر�سمة، هززُت  تلك 
عيني يغلبها النعا�س فح�سب، واأن علي الذهاب اإىل �سريري، ثم تركُته 

واجتهُت اإىل غرفتي مهرولًة دون قول املزيد من الكلمات.

b
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�ساقاي  كانت   .. راأ�سي  تتالطم يف  والأفكار  �سريري  على  جل�سُت 
تهتزان من التوتر الذي ظفر بي فيما كانت اأذين ت�سمع �سوت الزئري 
تداعى  ثم   .. حويل  مكان  بكل  املنهمر  املطر  اأ�سوات  مع  املتداخل 
اليوم الذي ارتبط بزيارة  اإىل ذهني فجاأًة يوم املطر العظيم، ذلك 
 .. اأحداثه  اإكمال  اأف�سد  الذي  املطر  ا�ستداد  لول  بريحا  اإىل  الن�سلية 
حلظتها �سعرُت باأن راأ�سي بداأت تع�سف باأفكار مل تاأتني قط من قبل 

.. وحدثُت نف�سي ب�سوت خفي�س وقلبي يدق بقوة:
هل هذا حقيقي؟!! .. هل كذبت الفتاة الن�سلية يف بيت الرذيلة 	 

ب�ساأن انتماء اآدم اإىل بلد غري چارتني؟!
حينذاك وثب اإىل ذهني حديثه عن كيوان يف كوابي�سه، ومعه بداأت 
اخليوط املت�سابكة تنف�سل عن بع�سها لترتابط يف راأ�سي رغًما عني 
.. فنه�سُت عن �سريري وحتركُت اإىل باب الغرفة لأنظر عرب �سقوقه 

اإىل اآدم الذي كان ل يزال يجل�س بالردهة ينظر اإىل ر�سمة �سديقه.
يزاأر  وهو  اآدم   .. خميلتي  يف  وا�سحًة  �سديقه  ر�سمة  اأرى  كنت 
مقيًدا بال�سال�سل احلديدية بينما مي�سك به جنود چارتني ليجّروه اإىل 
وا�ستدعت   .. املن�سة  رامي  �سعار  فجاأًة  راأ�سي  اإىل  ولج  ثم  املن�سة، 
اأراد  الذي  للن�سلي  عاًما  ع�سر  �ستة  قبل  ما حدث يف جويدا  ذاكرتي 
الزواج من �سابطة املن�سة، وكان م�سار اأحاديث چارتني كلها يف ذلك 
اأن  و�سعرُت  عيني  وات�سعت حدقتا  اأنفا�سي  ت�ساعدت  حينها  الوقت، 

قلبي ي�سخ دماءه باأق�سى طاقته واأنا اأهم�س:
لكني 	  يومها،  بالباحة  اأكن  مل   .. اآدم   لعمر  مقارًبا  ذلك  كان 

عرفُت ما حدث ..
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واأكملُت هام�سًة اإىل نف�سي باأنفا�ٍس لهثة: 

ُذبح ذلك الن�سلي ب�سكني على يد حبيبته رامية املن�سة .. 	 

اأغلقُت بابي باإحكام، وا�ستدرت واأ�سندته بظهري، واأغم�سُت عيني 
عندما تعالت اأنفا�سي اأكرث واأكرث .. وتعالت من حويل اأ�سوات الزئري 
املتداخلة مع اأ�سوات املطر مع اأ�سوات طرقاٍت ل اأعرف م�سدرها، ثم 
فتحُت عيني من جديد، بداأت اأرى كابو�س اآدم اأمامي .. يجري عاري 
بالكامل  العرق ج�سده  يبلل  بقوة،  الأر�س  رمال  قدماه  تدق  اجل�سد، 
فجعله اأكرث التماًعا وجعل ع�سالته وعروقه اأكرث ظهوًرا، بينما يقف 
الن�ساىل على جانبّي طريقه �سارخني با�سمه، اإىل اأن ي�سقط قتياًل يف 
نهاية الأمر .. مل ُيقتل عند جدار چارتني، بل ُقتل على املن�سة حيث 
كانت  كيوان،  قاتله  يكن  ومل  بلدنا،  جدار  على  ُنق�ست  التي  القواعد 

قاتلته تلك ال�سابطة، رامية املن�سة .. 

اأغم�سُت عيني من جديد .. كانت اأنفا�سي قد بلغت اأق�ساها، وكان 
اخلوف يجتاح كل ذرة بداخلي .. �سعرُت اأنني �ساأ�سقط واأنا اأعود اإىل 
�سريري، ثم جل�سُت على حافته م�سندًة �ساقي املرتع�ستني اإىل الأر�س، 
واأم�سكُت براأ�سي بقوة لعله يتوقف عن التفكري، لكني كّلما هداأت قلياًل 
بفارغ  الفجر  طلوع  انتظرُت   .. جديد  من  بو�ساو�سه  راأ�سي  ع�سف 
ال�سرب، وقبل �سروق ال�سم�س كنت قد ركبُت ح�ساين وانطلقُت جنوًبا 

اإىل »ِقبال« ..

b
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العليا  املدر�سة  من  مقربة  على  يقع  »ِقبال«  الأمن يف  متحف  كان 
والأ�سلحة  واملعدات  الأزياء  من  يحتوي  كبري  بناٌء   .. الأمن  ل�سباط 
كذلك  مدنها،  كل  من  اإليه  ياأتون  چارتني  زائري  يجعل  ما  القدمية 
للزائرين  يحق  كان  كربى  كتب  على  العلوية  اأجنحته  اأحد  ا�ستمل 
العظماء  الأمن  رجال  عن  املُدّونة  الكلمات  بع�س  ليقراأوا  ت�سفحها 
قبل  من  زرته  قد  كنت   .. چارتني  يف  الكربى  املنا�سب  �سغلوا  من 
واأنا يف عمر العا�سرة مع اأمي واأختي، يف زيارة كانت الأوىل يل خارج 

ُطبرية. 
اأمام �سوٍر حجري تتو�سطه بوابة حديدية اأوقفُت ح�ساين وهبطُت 
عنه، قبل اأن اأعقله باأحد القوائم احلديدية املُخ�س�سة لربط اجلياد، 
ثم اأخرجت قطعة معدنية واأعطيتها ل�سبي كان يقف على مقربة من 
تلك القوائم، كنت اأعرف اأن وظيفته احلفاظ على اجلياد من ال�سرقة 
الرئي�سية،  املتحف  بوابة  عرب  دلفُت  بعدها   .. اأ�سحابها  عودة  حتى 
وعربت املمر املغطى اإىل بوابة البناء نف�سه .. كان الوقت مبكًرا فلم 
يكن هناك زحام كبري اإل من قليلني ح�سروا باكًرا مثلي، كان اأغلبهم 
مراهقني يف �سن املدر�سة املتو�سطة .. التّفوا حول الأ�سلحة القدمية 
اأحد  كان  بينما  ال�سفلية،  بالقاعة  املعرو�سة داخل �سناديق زجاجية 

الأ�سخا�س يقوم ب�سرح لهم تاريخ تلك الأ�سلحة. 
كنت اأعرف طريقي .. �سعدُت ال�سلم اإىل الطابق العلوي، كان ثمة 
الباب، كان  ال�سرف«، عربُت ذلك  بابه »قاعة  ُكتب على لفتة  جناح 
الأوراق  ببع�س  من�سغاًل  يجل�س  بالداخل  ُيوجد  وحيد  �سخ�س  هناك 
مل   .. الداخل  اإىل  خطوات  ب�سعة  وتقدمُت  حتيتي  فاألقيُت   .. اأمامه 
للمتحف  تعّلق بذهني من زيارتي القدمية  القاعة كثرًيا عّما  تختلف 
.. كان هناك كثرٌي من الأرفف التي حتمل الكتَب منت�سبًة ومتوازيًة 
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اإىل  الأرفف  تلك  من  زوج  بني  مًرا  عربُت  مر�سو�س،  بنيان  كاأنها 
على  يتواجد  مل  بعدما  ات�ساًعا  اأكرث  كانت  للقاعة،  الأخرى  اجلهة 
منها  واحدة  كل  حتمل  �سغرية  معدنية  طاولت  خم�ُس  اإل  اأطرافها 
كتاًبا كبرًيا �سميك الأوراق ينا�سب حجمه �سطحها متاًما .. اقرتبُت 
من تلك الطاولت، وحركُت عيني بينهم بلمحة خاطفة، اإىل اأن تعّلق 
ب�سري به .. ذلك ال�سالح الناري الف�سي، �سعار رامي املن�سة .. كان 
ُمعلًقا على احلائط فوق اأحد الكتب، ومن اأ�سفله ُكتب بالف�سة: »رامي 

املن�سة« .. 
كان م�سموًحا للزائرين بت�سفح كلمات الكتاب ما مل يحملونه عن 
الطاولة، كان الكتاب مفتوًحا من منت�سفه .. مددُت يدي وقلبي يدق 
يف  ُكتبت  التى  ال�سطور  بعيني  قراأُت  الأوىل،  ال�سفحات  اإىل  وعدُت 
ال�سفحة الأوىل، كانت تتحدث عن املن�سب ذاته، وعن الأ�سلحة التي 
ا�ستخدمها رماة املن�سة منذ ُا�ستحدث ذلك املن�سب مع عهد ما بعد 
اجلدار .. قّلبت ال�سفحات �سريًعا، بداأ ظهور اأ�سماء من �سغلوا ذلك 
املن�سب بخٍط كبري اأو�سط قمة كل �سفحة .. واأ�سفلها املدة التي �سغلها 
الذي  واملن�سب  اأعدمهم،  الذين  املعدومني  وعدد  ال�سم،  �ساحب 
تقّلده بعد ذلك .. ويف ال�سفحة املُقابلة ُر�سمت بالفحم �سورة لوجهه 
قّلبت   .. الرامي  �سعار  .. كانت جميع �سرتهم حتمل  العلوي  ون�سفه 
اآخر  كان  الكتاب..  اآخر  اإىل  واحدة  دفعة  املكتوبة  ال�سفحات  جميع 
ال�سفحات املكتوبة عن الرامي احلايل، ومل ُيكتب بها اإل ا�سمه ووقت 
ا�ستالمه تلك الوظيفة .. بينما ُر�سمت �سورته يف ال�سفحة املُقابلة، 
�سنوات،  قبل ثالث  املن�سب  �سغل  قد  اآخر  راٍم  كان   .. لالأمام  قّلبت 
قّلبت اأربعة �سفحات اأخرى لالأمام .. راٍم اآخر ت�سّلم مهامه قبل �ستة 
اأخرى لالأمام  اأقّلب �سفحة واحدة  واأنا  .. دّق قلبي بقوة  ع�سر عاًما 
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اأنتظره  كنت  الذي  اآخر غري  براٍم  فوجئت  لكنني  �ساأجده،  ما  واأعلم 
.. كدت اأقّلب لالأمام �سفحة جديدة، لكني توقفت عندما لحظت اأن 
ذلك الرامي قد ترك من�سبه قبل واحد وع�سرين عاًما .. قّلبت ب�سعة 
�سفحات اأخرى، كان جميع من بها قد �سغلوا ذلك املن�سب باأوقاٍت 
ي�سبقونه .. عدت اإىل ذلك الرامي والرامي الذي يليه .. وفح�سُت ما 

كتب عنهما اأكرث من مرة، وحدثُت نف�سي:

ترك الأول من�سب الرامي عام 1613 بعد اجلدار ..	 

وقلُت واأنا اأنظر اإىل �سفحة الآخر:

وت�سّلم هذا من�سبه عام 1618 بعد اجلدار ..	 

   اأزالوا ال�سنوات اخلم�س التي �سغلتها تلك ال�سابطة من الكتاب، 
اأزالوا كل �سيء يخ�سها .. 

ت�سفحُت الكتاب على عجلٍة يف مرة اأخرية لعلها ُذكرت يف مو�سع 
اآخر، غري اأنني مل اأجدهم جميًعا اإل رجاًل ل توجد بينهم امراأة واحدة 
.. فنظرُت بعيني يف اإحباٍط اإىل اأعلى حيث ال�سالح الناري الف�سي .. 
ثم نظرُت اإىل ال�سعارات الأخرى عن ميينه وي�ساره والتي يقع باأ�سفل 
التففُت وعدُت  ثم   .. اآخر  كل واحد منها كتاٌب يتحدث عن من�سٍب 
قبل  عربته  الذي  الرفوف  بني  املمر  لأعرب  الرجاء  خائبة  اأدراجي 
راأ�سي فيما يحتويه كل  اأغادر، لكني متهلت حني فّكر  دقائق، وكدت 
الباب �ساألت الرجل الذي كان  اأعرب  اأن  ذلك الكم من الكتب، وقبل 

يجل�س باأقرب الطاولت اإليه، والذي بدت تلك القاعة م�سئوليته:



142

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

اأي الكتب حتتوي اأ�سماء خريجي مدر�سة ال�سباط العليا؟	 

مل اأكن اأعرف اإن كان ما �ساألت عنه موجوًدا بالفعل اأم ل .. لكني 
وجدته ي�سري بغري اكرتاث ناحية اأحد الرفوف، ويقول:

هناك جميعها ..	 

نظرُت بعيني نحو اجلهة التي اأ�سار نحوها، وترددُت قبل اأن اأ�ساأله 
مرة اأخرى، لكني مل اأجد مفًرا من �سوؤاله، فقلت:

رامي 	  من�سب  من  اأعوام  قبل  ُعزلت  التي  ال�سابطة  ا�سم  ما 
املن�سة؟

رمقني بنظرة غريبة، وكاد ينطق ليجيبني لول اأن اأحد الزائرين 
ال�سبان �سبقه واأجابني:

كانت ُت�سمى غفران.	 

اإليه  اأ�سار  الذي  الرف  اإىل  اأجته  اأن  قبل  و�سكرته،  اإليه  ابت�سمت 
الرجل اجلال�س.

b
الطاولة  اإىل  الرف  ذلك  على  املر�سو�سة  الكتب  كافة  اأح�سرت 
اأنني  له  قلت  بعدما  تركني  لكنه  الرجل،  ذلك  ده�سة  و�سط  القريبة 
عليه  ُكتب  بغالف  ُمغلًفا  كتاب  كل  كان  برتتيبها،  جميعها  �ساأعيدها 
ذلك  خريجي  بكل  قائمة  الأوىل  ب�سفحاته  ويحتوي  التخرج،  عام 
العام .. ثم حتتوي كل �سفحة من �سفحاته التالية على بيانات اأولئك 
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ُر�سمت  التي  مثل  بالفحم  لهم  مر�سومة  �سور  وكذلك  اخلريجني، 
بكتاب الرماة، اإل اأنها كانت اأ�سغر حجًما ول حتتوي �سرتهم على اأي 

ُرتب اأو �سعارات .. 

ح�سبُت يف راأ�سي اأن تلك ال�سابطة قد تركت من�سب الرامي قبل 
كتاب  عن  فبحثُت   .. اأعوام  بخم�سة  قبلها  وتوّلته  عاًما،  ع�سر  �ستة 
ب�سرعة  عليه.  عرثُت  اأن  اإىل  عاًما،  وع�سرين  واحد  قبل  اخلريجني 
كان   .. الأوىل  ال�سفحات  يف  الأ�سماء  قائمة  عيني  ت�سفحت  الربق 
 .. ا  اأي�سً الكتاب  ذلك  من  حُمي  قد  ا�سمها  يكون  اأن  يخ�سى  داخلي 
وحركُت اإ�سبعي بني الأ�سماء �سعوًدا وهبوًطا، اإىل اأن توقفت واأنا اأقراأ 

ا�سمها:

غفران ابنة خّيال بن ُق�سيم، رقمها ثمانية واأربعون .. 	 

قلبُت ال�سفحات على نحٍو �سريع، اإىل اأن وجدُت �سورتها املر�سومة 
بالفحم اأمامي، فقلُت وقلبي يدق بقوة:

 	 .. جويدا  ابنة  غفران   .. جيًدا  الفتاة  تلك  اأتذكر   .. هي  نعم 
يف  الع�سكرية  بثيابها  املن�سة  اعتلت  لطاملا   .. املن�سة  رامية 
اأيام الغفران القليلة التي ح�سرُتها بالباحة قبل انتقايل للعي�س 
يف جويدا .. ولطاملا �سمعُت الفتيات من حويل يح�سدّنها على 

ذلك.. 
حمل   .. عنها  ُكتبت  التي  ال�سطور  اقراأ  واأنا  داخلي  ا�سطرب 
ميالدها؛ جويدا، مقر عملها القادم؛ باحة جويدا، من�سبها القادم؛ 
رامي املن�سة باأمٍر مبا�سر من كبري مدر�سة ال�سباط .. وقلت لنف�سي:
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اأزالها من قائمة ال�سرف بكتاب الرماة قد فاته 	   يبدو اأن َمن 
وجودها بهذا الكتاب .. 

اأفّكر فيه  اإىل ذهني ما كنت  اإىل ال�سورة، وتداعى  نظرُت كثرًيا 
باأحد  من�سغاًل  اجلال�س  العامل  اإىل  األتفت  اأن  قبل   .. ال�سابقة  ليلتي 
دفاتره، وبحر�ٍس �سديد قطعُت الورقة املر�سوم به �سورتها، ود�س�ستها 

اأ�سفل كم �سرتتي الطويل.

b
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فاضــــــــــل

نطقنا جميًعا يف اآٍن واحد بنربة غري م�سدقة حني قال العجوز اأنه 
يعرف كيف ي�ستطيع الن�ساىل اإنهاء قواعد چارتني لالأبد:

كيف؟!	 
قال:
اأحد 	  به  يعرف  ل  ما  �ساأريكم   .. اجلنوب  اإىل  معي  �ستاأتون   

�سواي.
�ساألته غفران:

 اإىل اأين؟	 
اأ�سار باإ�سبعه اإىل قمة جبل بي�ساء باهتة ُر�سمت مبخطوطته بعيًدا 
وراء الن�سلي املُكبل والأ�سراف، مل نكن قد انتبهنا اإليها بعدما جذبت 

�سورة الن�سلي كل انتباهنا، وقال:
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�سنوات 	  ع�سر  من  اأكرث  ظللُت  الأوىل  القاعدة  اخرتقُت  بعدما 
م�سرًدا بالوديان اجلنوبية باحًثا عن اأي ن�سلي زائر، اإل اأنني مل 
اأ�سمع �سوت زئري واحد حتى بالوديان التي �سمعُت فيها الزئري 

من قبل .
يف خالل تلك ال�سنوات فكرُت كثرًيا يف العودة اإىل جويدا كي 	 

ثمة  لكن  ذنبه،  على  ُيحاكم  كعا�ٍس  الباحة  اإىل  نف�سي  اأقّدم 
اتخاذ  قبل  قلياًل  اأنتظر  باأن  دائًما  بداخلي  ينادي  كان  �سوت 
هذه اخلطوة .. لتمر الأعوام واحدا وراء الآخر، اعتدت فيها 
حياة ال�سحاري، واعتدت كوين ن�سلًيا �سيموت بعيًدا عن الباحة 
لتنتهي روحه اإىل الأبد دون اأن يح�سدها اأحد، وبداأُت اأن�سى ما 
اأن  اإىل  اأجله مع مرور ال�سنوات وتقدم العمر بي ..  بقيُت من 

لعبت ال�سدفة اأو رمبا القدر دوره معي ..
كان ذلك يف يوم اأمطرت به ال�سماء بغزارة غري معهودة وكنت 	 

يف طريق عودتي اإىل الوادي اجلنوبي ُقبيل غروب ال�سم�س حني 
اعرت�سني بع�س ل�سو�س الن�ساىل ..

واأم�سك مبخطوطته وهو يقول:
بكل 	  اأجله  من  �سحيُت  ما  ي�سرقوا  اأن  بايل  ي�سغل  ما  كل  كان 

�سيء، فا�ستدرُت بح�ساين ورك�سُت به عرب درب �سخري على 
جانب الطريق قادين اإىل دروٍب اأخرى ومرات جبلية مت�سعبة 
الإفالت  اأجته، كان كل ما يهمني هو  اأين  اإىل  اأعرف  اأن  دون 
اإىل  ا�سطررت  اأنني  اإل   .. بالفعل  فيه  منهم وهذا ما جنحُت 
التوقف واملبيت يف اأحد تلك الدروب بعدما حّل ظالم الليل .. 

لأفتح عيني مع �سروق اليوم التايل وتوقف املطر على هذه ..
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ونظر بعينيه اإىل قمة اجلبل املر�سومة .. واأكمل:

التي 	  احلمراء  اجلبال  وراء  ما  قمم  باقي  بني  الوحيدة  كانت 
القمة  اإىل  ونظرُت  املخطوطة حينها  اأخرجُت  الثلوج،  يغطيها 
اجلبلية املر�سومة، كانت هي متاًما التي تظهر اأمامي عن بعد 
بت�ساري�سها والثلوج التي تغطيها .. اأم�سكُت براأ�سي غري م�سدق 
ا  .. وكاأن عمري قد عاد ثالثني عاًما اإىل الوراء، تقدمُت راك�سً
اإىل هناك، كان الو�سول اإليها �ساًقا للغاية خا�سًة اأن املطر قد 
 .. وحاًل  الناعمة  احل�سى  وحل  وزاد  جديد  من  هطوله  عاود 
فانزلقت قدمي اأكرث من مرة اإل اأنني وا�سلُت طريقي نحوها 
اأن ال�سدف ل  اأعلم  .. كنت موؤمًنا جًدا بر�سائل القدر وكنت 
تاأتي اإل ملن ي�ستحقها، لذا اأ�سرعُت اخلطى واأنا على يقني باأنني 
�ساأجد هناك ما �سري�سدين اإىل اإجابة اأ�ساألتي العالقة يف ذهني 

طوال تلك ال�سنوات.
وابت�سم وهو يقول:

اأكره املطر ذلك اليوم .. لكن لوله ملا انتبهت اإىل ذلك 	  كدت 
الكهف اأبًدا ..

ور�سم باإ�سبعه على الرمال اأمامنا جباًل يتو�سط اجلزء العلوي فيه 
مربًعا، وقال:

التي تغطي اجلبل تنجرف عن �سخوره، 	  جعل املطر احل�سى 
لتت�سبع تلك ال�سخور باملاء وتاأخذ لوًنا اأبي�س داكًنا.
واأ�سار اإىل املربع الذي ر�سمه باأعلى ر�سمته، وهو يقول:
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اأما ال�سخور التي اأغلقت ذلك الكهف فظهرت رماديًة خال�سة.	 

ثم اأكمل:

يف 	  الأمطار  هطول  بداأ  عندما  الكهف  جتاه  ال�سعود  بداأُت 
الرتاجع اإىل اأن و�سلت بابه باأنفا�ٍس متقطعة .. كان احلما�س 
بدقات  اأنفا�سي  األتقط  اأمامه  وقفُت   .. م�سبوق  غري  بداخلي 
قلب تنتف�س بداخلي لت�سرخ يف؛ هيا .. تقّدم، ثم بداأُت اأزيل 
ال�سخور متو�سطة احلجم التي ترا�ست باإحكام لتغلق مدخله، 
حدث  ما  وهذا   .. وراءها  ينتظرين  هاًما  �ساأًنا  اأن  واأعرف 

بالفعل ..
   كما اآمن داخلي دائًما، ل يقت�سر الأمر على هذه املخطوطة، 
بل هناك تاريخ كامل داخل ذلك الكهف، ُر�سم وُدّون قبل قرون 
على جدرانه و�سراديبه الداخلية املت�سعبة بباطن اجلبل، هناك 
اأنف�سهم،  الن�ساىل  الأمانة احلقيقيني هم  اأ�سحاب  اأن  تاأكدُت 
واأن تاريخ هذا البلد فيه من احلقائق الكثرية ما مت تزييفها .. 
واأنه قد اآن للن�ساىل اأن ي�سرتدوا حقهم الغائب لقرون الطويلة.

فاأخرج  وجهه،  معها  احتقن  احلاد  ال�سعال  من  نوبٌة  اأ�سابته  ثم 
كي�ًسا قما�سًيا �سغرًيا، وفتح فوهته و�سكب منه م�سحوًقا ع�سبيا على 
راحة يده وقام بارت�سافه، قبل اأن ميالأ �سدره بالهواء ويخرجه ببطء 

مرات متتالية .. واأكمل ب�سوت متعب:
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مع 	  هناك  اإىل  لن�سل  لل�سم�س  �سوء  اأول  مع  التحرك  ن�ستطيع 
منت�سف النهار تقريًبا .. مهما حكيُت لكم لن ي�سل خيالكم 
اإىل ما �سرتونه، لننْل ق�سًطا من الراحة يف الوقت القليل املتبقي 

اإىل طلوع ال�سم�س.
وتابع وهو مي�سح الر�سمة التي ر�سمها على الرمال بجانبه قبل اأن 

ميّهد م�ساحة اأخرى من الأر�س بيديه:
منذ 	  املتوا�سل  القدر  بهذا  اأحتدث  مل   .. التعب  اأ�سابني  لقد   

�سنوات كثرية .. 
ونظر اإىل �سبيل وقال:

�ستاأتي معنا ..	 
تعجبت �سبيل، كذلك ظهرت مالمح التعجب على وجوهنا جميًعا، 
الأر�س  مفرت�ًسا  على جنبه  لينام  بجزعه  ومال  تعجبنا  لكنه جتاهل 
التي مهدها، واأغم�س عينيه وهو مي�سك القطعة اجللدية بني يديه، 
لينام داخل كوخي بدًل من نومه على  اأوقظه  هززُت كتفه برفق كي 
 .. نومه يف مو�سعه  �سيوا�سل  باأنه  �سبه مغلقة  بعنٍي  اأجابني  الرمال، 

�ساأله ريان:
 هل يتعلق الأمر بالأرواح الن�سلية الثائرة؟!	 

بع�سنا  اإىل  فنظرنا  عالية،  باأنفا�ٍس  نومه  وا�سل  قد  كان  لكنه  
البع�س بوجوه حائرة .. ل ندري هل ن�سّدق ذلك الرجل الذي هبط 
اإلينا من حيث ل ندري اأم يكون فًخا جديًدا قد ُن�سب لنا من اأ�سراف 

چارتني وداهيتهم الذي ُيدعى كيوان.

b
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نه�سنا ودخلنا اإىل كوخ غفران بعيًدا عن ذلك الرجل بعدما غاب 
يف �سباته كاأنه مل ينم من قبل، فقلت:

اأخ�سى اأن يكون فًخا مدبًرا لنا ..	 
قال ريان حائًرا:

ت�سبه ر�سمة املخطوطة �سيدي ندمي متاًما .. حكيُت لكم مراًرا 	 
عن احلالة التي كانت تنتابه حني تثور روحه .. والآن اأقول لكم 

كان ي�سبه ذلك الن�سلي املر�سوم بكل تفا�سيله ..
قالت غفران:

ما ي�سغل تفكريي ملاذا انتظر كل هذا الوقت لياأتي اإىل هنا اإن 	 
كان وجد ما يتحدث عنه قبل �سنوات؟!

قالت ناردين: 
قال اأنه مل يعرف عنِك �سيدتي اإل منذ عامني فقط، رمبا كان 	 

ينتظر اأمر ما، اأو يريد فعل �سيء بعيد عنِك .. اأو رمبا �سيٌء ما 
ثار بداخله بعد مقتل ُزردق الذي كان َمن اأر�سله على حد قوله. 

قال ريان:
 	 .. لالإهانة  فيها  يتعر�س  التي  بالأيام  تثور  �سيدي  روح  كانت 

كان   .. ال�ساب؟  ويوم  اأهانه؟..  الذي  ال�سابط  يوم  اأتتذكرين 
هذا الرجل حمًقا يف تفكريه الذي فّكر به قبل بلوغه اخلم�سني.

وجل�س القرف�ساء وقال:
اأنني اأ�سّدق هذا الرجل ..	 
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قلُت:
ملاذا اأ�سار اإىل ذهاب �سبيل معه؟	 

قالت غفران:
�سبيل 	  تاأتي  لن   .. ي�ستيقظ  حني  الأمر  هذا  برف�سنا  �سنبلغه 

معنا..
قلت:

هذا يعني اأنِك قبلِت بالذهاب معه ؟!	 
اأوماأت براأ�سها اإيجاًبا، وقالت:

اأنا وريان معه، و�ستبقى اأنت مع 	  اأيها الطبيب .. �ساأذهب  نعم 
�سبيل خ�سية اأن ي�سيبها تعب .. و�ستبقى ناردين برفقتكم ..

قلت منده�ًسا:
األ يبدو اأمره غريًبا بالن�سبِة لِك؟!	 

هّزت راأ�سها نافيًة، ثم قالت:
اإن قلبي ي�سّدقه .. واأ�سّدق الأمور الغريبة التي حتدث عنها ..	 

و�سمتت للحظة ملعت بها يف عينيها دمعة .. كاأنها تذكرت ندمي، 
ثم وا�سلت:

ميتلك ما يوحي ب�سدق حديثه ..	 
فقلُت بقلة حيلة: 
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ح�سًنا .. اأمتنى اأن يكون الق�سة التي تنقذنا حًقا ..	 
قال ريان:

�ساأدّبر لنا اأمر عربة خ�سبية وح�ساٍن يحملنا اإىل هناك .. اإن 	 
فر�سه حتتاج اإىل َمن يحملها ..

ناردين  وبقيت  لتنام،  غرفتها  اإىل  �سبيل  غادرت  فيما  وغادرنا، 
فجل�سُت  اأنا  اأما  عنها،  رغًما  تت�ساقط  بجفون  النعا�س  تقاوم  معنا 
اأراقب غفران التي ظّلت مو�سعها �ساردًة تنظر عرب باب الكوخ املفتوح 
ت�ساقطت  نائًما يف فنائها، كانت دمعٌة هاربة قد  الراقد  الرجل  اإىل 
النوم  فت�سنعُت  اإيّل،  تنظر  وكادت  �سريًعا،  فم�سحتها  وجنتها  على 
كي ل اأ�سّبب لها حرًجا، وغ�سُت يف �سرودي اأنا الآخر بعقٍل م�ستيقظ 
وعينني مغلقتني، اإىل اأن طلع الفجر ووجدنا العجوز ينه�س من تلقاء 

نف�سه باحًثا عنا، وابت�سم حني وجدنا جنل�س يف انتظاره بالداخل.
b

كانت غفران قد ا�ستعدت للذهاب عندما اأتى ريان بح�سان وعربة 
خ�سبية ل اأعرف كيف اأتى بهما، ف�ساألها الرجل عن �سبيل، فاأجابته:

ت�ستطيع 	  ولن  قليلة  اأياٌم  ولدتها  على  يتبقى   .. معنا  تاأتي  لن 
حتمل الرحلة اإىل اجلنوب ..

قال الرجل باإ�سراٍر كبري:
ل بد لها اأن تاأتي ..	 

تعجبنا من اإ�سراره، ونظرُت اإىل غفران بعدما تزايدت �سكوكي، 
فقالت ال�سيدة:
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ملاذا ي�ستوجب عليها املجيء معنا؟	 
قال:
 �ستعرفني هناك .. لكني لن اأغادر بدونها.	 

قلت:
واأنا 	   .. عليها  كبري  خطر  قدومها  اأن  لك  واأقول  طبيبها  اإنني 

اأرف�س ذلك.
ت�ساءل:

هل هناك امراأة اأخرى حتمل جنينا �سريًفا من ن�سل الن�ساىل؟	 
قالت غفران:

 ل ..	 
قال:
الكهف 	  جداريات  باإحدى  اأمر  ثمة   .. اإًذا  بدونها  اأغادر  لن   

املر�سومة يتعلق بها .. ل بد لها اأن تراه.
ت�ساءلت غفران:

ماذا ب�ساأنه؟!	 
قال:
�ستعلمني كل �سيء هناك .. ل بد اأن نرحل قبل طلوع النهار لئال 	 

ينتبه الن�ساىل اإىل رحيلكم .. عليكم اأن تثقوا بي ..
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منا  ينفد  الوقت  كان  البع�س،  بع�سنا  اإىل  ونظرنا  جميًعا  �سكتنا 
حًقا، اإىل اأن قالت غفران:

ح�سًنا، �ستاأتي معنا ..	 

ونظرت نحوي وقالت:

�سريافقنا الطبيب ويبقى ريان مع ناردين هنا ..	 

اإيّل  هم�ست  ا،  معرت�سً اإليها  اأنطق  اأن  وقبل  قرارها،  من  تعجبُت 
وقالت:

ل منلك خياًرا اآخر .. لي�س اأمامنا �سوى ت�سديقه ..	 

ثم قالت لناردين:

اأيقظي �سبيل واأخربيها باأن ت�ستعد للرحيل معنا ..	 

قالته  �سبيل مبا  لتخرب  الكوخ  اإىل  ودخلت  براأ�سها،  الفتاة  اأوماأت 
غفران، فيما قالت غفران لريان:

قد 	  اأخبار  ومعنا  �سنعود  وناردين،  اأنت  �سالمتك  على  احر�س 
تغرّي م�سرينا اإن �سدق هذا الرجل ..

قال:

 �ساأفعل ..	 
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الذي  العجوز  معنا  العربة،  وركبنا  �سبيل،  اإلينا  خرجت  بعدها 
ح�سانه  عقل  بعدما  بنف�سه  القيادة  ليتوىل  ح�سانها  بلجام  اأم�سك 

الهزيل مبوؤخرة العربة. 

b
العجوز،  بنا  حترك  حني  �سروقها  رحلة  بداأت  قد  ال�سم�س  كانت 
حتى  و�ساكنة  متاًما  خاويًة  التوقيت  ذلك  يف  الوادي  طرقات  كانت 
تكا�سلت  نائمة على جوانبها  التي كانت  ال�سالة  الكالب  املوت، حتى 
الرملي  الطريق  اإىل  �سمت  يف  من�سي  وتركتنا  نباحها  اإطالق  عن 

املمهد خارج ناحية الوادي اجلنوبية، قال الرجل حني بلغناه:
�سناأخذ طرًقا اأخرى بعيدة عن باقي الوديان.	 

مل نعّقب على كالمه �سوى باإمياءة توحي مبوافقتنا، وتركناه يوّجه 
ح�سان العربة كيفما ي�ساء، ربتت غفران على يد �سبيل بابت�سامة كاأنها 
تعتذر عن قرارها مبوافقتها على ا�سطحابها معنا، فابت�سمت الفتاة 
قابلها بني  التي  الأهوال  العربة عن  العجوز يرثثر مع م�سي  وبداأ   ..
�سحاري اجلنوب ووديانها، مل نكن يف حاجة ل�سماع املزيد عن معاناته 
بقدر ما كنا يف ت�سوق اإىل معرفة ما ينتظرنا داخل كهفه املزعوم .. 
اأن نقاطع الرجل ولو ملرة واحدة ..  فالذ كل واحد منا ب�سمته دون 
تذكرُت حني ارتفعت اجلبال من حولنا رحلتي مع دميا و�سّديق عرب 
�سحراء بني عي�سى قبل ت�سعة �سنوات، ومعها ان�سغل تفكريي بتذكر 
كل ما حدث يل منذ تلك الرحلة، كانت غفران هي الأخرى هائمًة يف 
اأفكارها بعيًدا عن حديث العجوز، فيما بدا على وجه �سبيل تركيزها 

مع كل كلمة يقولها ذلك الرجل.
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مل نقابل يف طريقنا اأي جتمعات لوديان اأو �سهول منب�سطة ت�سلح 
جبلية  ومرات  دروٍب  عرب  التقدم  وا�سلنا  بعدما  التجمعات  ملعي�سة 
درٍب  اإىل  بنا  انعطف  كّلما  بالقلق  اأ�سعر  كنت   .. ومت�سعبة  مهجورة 
جديد .. كنت اأعلم متاًما اأن هذا العجوز لو اأ�سيب باأي مكروه �سيكون 

ال�سياع م�سرينا ل حمالة .. 
مع الوقت بداأت قمم اجلبال احلمراء يف الظهور .. عرفُت ذلك 
اليوم �سبب ت�سميتها بهذا ال�سم بعدما كانت �سخورها تكت�سب لوًنا 
اأن  قبل  ريان من  اأخربين   .. ال�سم�س عليها  انعكا�س  باهًتا مع  اأحمر 
الوديان املنب�سطة بني تلك اجلبال حتتوي كثرًيا من جتمعات الن�ساىل 
حتّولت  ثم  هناك.  تناثرت  التي  العذبة  الينابيع  حول  جتمعوا  الذين 
الرمال من اأ�سفلنا اإىل �سخور �سغرية متك�سرة بعدما قطعنا م�سافة 
لي�ست ق�سرية خلف تلك اجلبال، ف�ساألُت العجوز اأن يبطئ من �سرعة 

العربة حمايًة ل�سبيل وجنينها ففعل ذلك مرحًبا.
كافة  يفرت�س  عقلي  وبداأ  قط،  الرجل  ذلك  داخلي  يقبل  مل   
الحتمالت التي اأ�سّر من اأجلها على تواجد �سبيل معنا، كذلك اأدركُت 
اأن غفران قد و�سعت احتماًل خليانته رغم زعمها بت�سديقه عندما 
حني  ظهر  اليمنى،  �ساقها  حول  جلدي  بحزام  ُمثبًتا  خنجًرا  ملحُت 
مررنا بدرٍب �سيق بالكاد ميرر العربة، ا�سطرت معه اإىل رفع �ساقيها 
اإىل ظهر العرب فانك�سف جزء من غمده بعدما ارتفع ف�ستناها قلياًل 

عن �ساقيها، دون اأن يراه العجوز اأو تعلم اأنني راأيته.
الرجل فجاأة  �ساألت غفران  بعد اجتيازنا دروب اجلبال احلمراء 
اأن ي�سمح لها بتفقد قطعته اجللدية فاأعطاها اإياها، فظلت تتفح�سها 
باإمعان �سديد دون اأن تف�سح لنا عما تفكر فيه اأو ما يدور يف راأ�سها 
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فيجيبها  �سيء  عن  الرجل  �سوؤال  حاولت  كّلما  فقط  تغتاظ  كانت   ..
باأنها �ستجد كل الإجابات يف خالل �ساعات، اإىل اأن حتولت ال�سخور 
هبطت  حني  الناعمة  احل�سى  من  اأر�ٍس  اإىل  اأ�سفلنا  من  املتك�سرة 
العربة ببطء �سديد درًبا �سديد النحدار، انتهى بنا اإىل مر مت�سع 
اأ�سار نحو قمة  ثم   .. بنا  فتوقف  التالل من كل جانب  م�ستٍو حتيطه 

جبل ظهرت خلف �سدٍع بني قمتني �سغريتني على مييننا، وقال:
هناك .. 	 

نظرت نحو ما اأ�سار اإليه ثم نظرت اإىل القطعة اجللدية بيد غفران 
اأ�سار نحوها لكنها ت�سبهها يف  .. مل يكن هناك ثلج على القمة التي 

ت�ساري�سها، فقالت �سبيل:
األ ُيفرت�س وجود ثلج على قمتها؟!	 

قال:
لي�س يف كل اأيام العام يا�سغريتي ..	 

وتابع:
التقدم 	  �سنكمل   .. ذلك  من  اأكرث  التقدم  العربة  ت�ستطيع  لن 

اإليها �سرًيا على اأقدامنا ..
وثبُت اإىل الأر�س، ثم �ساعدُت �سبيل يف نزولها، فيما حررت غفران 
احل�سان من العربة، وربطته مبوؤخرتها يف حلقة معدنية منف�سلة عن 

احللقة التي ُربط بها ح�سانه العجوز، بعدها �سرنا خلف العجوز. 

b
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اأم�سكُت بيد �سبيل عندما عربنا ربوًة ترتفع قلياًل عن الأر�س كانت 
احل�سى وال�سخور التي تغطيها قد ت�سبب انزلق قدميها اإن �سعدتها 
وبعد  غفران،  تتبعه  بخطوات  العجوز  عنا  ابتعد  فيما   .. مبفردها 
وعبور  الرتفاع،  متو�سطة  �سخرية  تالل  بني  مرات  ب�سعة  اجتياز 
اأخرى منخف�سة الرتفاع، و�سلنا اأخرًيا اإىل قاع اجلبل املق�سود .. ثم 

نظرنا اإىل اأعلى بعدما اأ�سار العجوز بيده عالًيا، وقال:
ذلك الكهف هناك.	 

فقلت بعدما ت�سابهت �سخور اجلبل جميعها يف عيني:
ل اأرى �سيًئا ..	 

وكذلك اأظهرت غفران و�سبيل اأنهما ل تريان �سيًئا هما الأخريتان 
.. فقال الرجل:

اإنه يف الأعلى .. �ستظهر �سخوره مع �سعودنا ..	 
قلت: 

اإجها�س 	  يف  ذلك  �سيت�سبب   .. ال�سعود  �سبيل  على  ي�ستحيل 
الطفل ل حمالة ..

العجوز  فعاد  قلته،  فيما  حمق  اأنني  تعرف  كانت  غفران،  �سكتت 
خطوات اإىل �سبيل وو�سع خدّيها بني راحتي يده وقال بلطف:

�ست�ستطيعني فعلها يا�سغريتي .. عليِك اأن تثقي بي .. 	 
قلت لغفران حمتًدا:

علينا اأن نعود .. اإنني ل اأ�سّدق هذا الرجل ..	 
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�سمتها،  فوا�سلت  غفران  وجه  على  ب�سدة  وا�سحًة  احلرية  كانت 
فكررُت ما قلته:

علينا اأن نعود .. اإن هذا فٌخ مدبر باإحكام لإجها�س طفل �سبيل.	 
فقال العجوز منفعاًل:

ُمدبر ِمْن َمْن اأيها الطبيب؟! .. اإنك ل�ست مت�سرًرا من القواعد 	 
مثلنا .. ل بد للفتاة اأن ت�سعد اإىل الكهف، هناك �سيء ل بد اأن 

تراه بنف�سها ل اأن يحكي لها اأحد عنه ..
وتابع بعدما رمقني بنظرة لوم:

اإن اآخر �سيء قد يفكر فيه رجل عا�س م�سرًدا ل�سنوات ب�سبب 	 
تلك  ينهي  اأن  با�ستطاعته  ا  �سخ�سً يوؤذي  اأن  ظاملة،  قواعد 

القواعد التي ت�سببت يف معاناته ومعاناة الكثريين مثله ..
قلت:

وهل �سبيل من �ستنهيها؟!	 
قال:
نعم .. اإنها املراأة الوحيدة التي حتمل طفاًل �سريًفا من اأبوين 	 

ن�سليني حتى النخاع .. لو فعلها ُزردق ووداد ملا احتجت لها ..
قالت غفران:

وكيف �ستنهيها؟!	 
قال:
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�ستعلمون كل �سيء بالأعلى ..	 
قالت غفران بحدة:

لن اأ�سعد حتى تخربين كيف ت�ستطيع �سبيل اإنهاء القواعد ..	 
قال:
�سن�سعد ..	 

قاطعته غفران �سارخة يف وجهه بغ�سب:
لن نخطو خطوًة واحدة قبل اأن تخربنا ..	 

b
وجه  على  الإ�سرار  ذلك  راأى  بعدما  غا�سًبا  �سفتيه  العجوز  زّم 
القطعة اجللدية من يدها وغمغم  .. ثم نزع  غفران املحتقن غ�سًبا 

قائاًل:
ظننتِك ت�ستحقينها ..	 

اأن يرتكنا ومي�سي بعيًدا يف طريقه اإىل الأعلى .. مل يحرك  قبل 
�سعوده  رحلة  يبداأ  وهو  اإليه  ننظر  اأماكننا  يف  ووقفنا  قدمه،  اأحدنا 

منحدر اجلبل ب�سعوبة دون اأن يكرتث بوقوفنا، قلت:
�سيقتل هذا الرجل نف�سه ..	 

قالت غفران بلهجة جامدة:
�ساأ�سعد خلفه اإىل ذلك الكهف .. انتظر هنا مع �سبيل ..	 
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قلت:
اأخ�سى اأن ي�سيبك مكروه بالأعلى ..	 

قالت بغيظ:
لول اأن داخلي ي�سّدق هذا الرجل لعدت اإىل وادينا على الفور . 	 

واأ�سافت كاأنها تربر لنف�سها ت�سديقها له:
اإن قمة اجلبل حًقا ت�سبه القمة املر�سومة مبخطوطته، وحديثه 	 

عن الن�ساىل الزائرين ي�سبه حديث ريان عن ندمي ..
واأكملت وهي تنظر نحوه بعدما ت�سّلق لأقدام كثرية:

هناك مزيد من الأ�سرار ل تزال يف جعبة ذلك العنيد .. اأ�سرار 	 
قد نكون يف اأم�س احلاجة اإليها ..
ثم نظرت اإىل �سبيل بنظرة متو�سلة:

اأت�ستطيعني فعلها يا �سبيل؟!	 
اأوماأت �سبيل براأ�سها اإيجاًبا بعدما فّكرت لثانية، فنظرت غفران 

اإيّل، فهززت كتفي حريًة بدون اأن اأنطق، فقالت �سبيل يل:
�ساأفعلها �سيدي ..	 

تنهدُت، وقلت بقلة حيلة:
ل 	  تعب  باأي  �سعرِت  واإن  ميكننا،  ما  باأبطاأ  �سن�سعد  ح�سًنا، 

تتوايْن عن اإخباري.
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قالت الفتاة:
ح�سًنا ..	 

ثم بداأنا ن�سعد يف امل�سار ذاته الذي حترك فيه العجوز .. حتركُت 
غفران  �سبقتنا  فيما  يدها،  يدي  مت�سك  �سديد  مهٍل  على  و�سبيل  اأنا 
قد  اأنف�سنا  ووجدنا  اأملنا،  ما  اأ�سهل  ال�سعود  كان   .. اأقدام  بعدة 
قطعنا ثلث امل�سافة يف وقت ق�سري جًدا، وبني حني واآخر كانت غفران 
اإن كان كل �سيٍء على ما يرام، فتجيبها �سبيل  اإلينا وتت�ساءل  تلتفت 
قد  العجوز  كان   .. واأكرث  اأكرث  �سعودنا  نوا�سل  اأن  قبل  بخري،  باأنها 
انتبه اإىل �سعودنا فاأكمل طريقه اإىل الكهف املحفور يف وجه اجلبل، 

والذي بداأت �سخور بابه يف الظهور كّلما �سعدنا اإىل اأعلى ..
عندما و�سل العجوز اإىل الكهف بداأ يزيل ال�سخور التي تغلق بابه 
.. ثم دلف اإىل داخله، قبل اأن يخرج من جديد ليقف اأمامه يف انتظارنا 
.. كانت غفران اأول الوا�سلني منا اإليه بالطبع .. وبعدها بفرتة لي�ست 
ق�سرية و�سلُت اأنا و�سبيل اإليهما بعدما نالت الفتاة فرتتني من الراحة 

يف الن�سف الأعلى من ال�سعود.

b
التقطُت اأنفا�سي اأنا و�سبيل ثم تقّدم بنا العجوز اإىل داخل الكهف، 
كانت �سعلٌة ُمعلقٌة على احلائط تنري املدخل، بدا اأن العجوز قد اأ�سعلها 

حني دلف اإليه لدقائق اأثناء �سعودنا ..
�سٍق  عرب  ال�سعلة  حاماًل  العجوز  قادنا  الكهف  باب  عبورنا  بعد 
خرجنا  حتى  الأ�سفل،  اإىل  طفيف  مبيل  اأر�سه  تنحدر  للغاية  �سيق 
ات�ساًعا، كانت جدران ذلك  اأكرث  اإىل �سرداٍب  اأقدام  منه بعد ب�سعة 
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العجوز  لكن  بيدي،  لم�ستها  كالزجاج حني  وباردة  مل�ساء  ال�سرداب 
كانت  اأخرى  �سعلًة  اأ�سعل  بعدما  الأمر  بهذا  للتفكري  مهلة  يعطني  مل 
ُمثبتة على مييننا واألقاها يل كي اأم�سك بها، ثم تقدم عرب ال�سرداب 
ف�ِسرنا وراءه، كانت بع�س الكلمات املنقو�سة قد بداأت يف الظهور على 
اجلدران اأمامنا، فتمهلنا، فطالبنا باأن ن�سرع اخلطى لرنى ما هو اأهم 
.. بداأ عقلي وقتها يتاأكد باأن هناك ما هو عظيم حًقا ينتظرنا، واأننا 
اأعتاب معرفة �سر هزمية الأ�سراف كما قال ذلك الرجل الذي  على 

اأظهر معرفته بكل بو�سٍة داخل ذلك الكهف منذ وجلنا اإليه.
انتهى ال�سرداب بباب �سيق، فتوقف قبل اأن يعربه وقال:

هناك �سلم حجري .. توخوا احلذر اأثناء نزوله.	 
اأم�سكت غفران بيد �سبيل فيما قربُت �سعلتي من الأر�س اأمامهما 
كان  ال�سلم  نهاية  بلغنا  عندما  نزولهما،  اأثناء  بو�سوح  درجاته  لرييا 
فالم�س   .. منه  واقرتبنا  اإليه  فاجتهنا  بخطوات،  �سبقنا  قد  العجوز 
ب�سعلته بروًزا �سخرًيا كان يربز من احلائط على ارتفاع قدم واحد 
ا �سخرًيا  عن الأر�س، لنجد اأن النريان قد امتدت عربه لت�سيء حو�سً

�سيًقا ازدادت معه الإ�ساءة ب�سورة كبرية .. 
اجلدران  اأمام  امتدت  اأخرى  ا  اأحوا�سً واأ�سعل  الرجل  تنّقل 
النريان  تنريها  وا�سعة  دائرية  غرفة  داخل  اأنف�سنا  لنجد  الدائرية، 
من كل جانب، ومعها �سهقت �سبيل، كان متثال منحوت لرجل �سخم 
الغرفة  يتو�سط  فاه  فاغًرا  ال�سماء  اإىل  ينظر  واللحية  ال�سعر  طويل 
اأمامنا .. كانت تفا�سيل ج�سده منحوتًة برباعة كبرية .. كذلك و�سم 
الن�ساىل املنحوت على جانب �سدره الأي�سر .. حتركُت نحوه منبهًرا 
انبهاري  ليزداد  املل�ساء  �سخوره  ولم�سُت  بها،  ُنحت  التي  بالرباعة 
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اأمام  تقف  وجدُتها  لكني  فعلها،  ردة  لأرى  غفران  اإىل  تلّفتُّ  ثم   ..
اأوىل اجلداريات املر�سومة باألواٍن زاهية على جدران تلك الغرفة .. 
اجلدارية  تلك  بها  ُر�سمت  التي  الرباعة  كانت  جانبها،  اإىل  حتركت 
لأُنا�ٍس يبنون جداًرا كبرًيا،  .. كانت  التمثال  ل تقل براعًة عن نحت 
ال�سطور  بع�س  وكانت  چارتني،  جدار  اأنه  الأوىل  النظرة  من  عرفُت 
منها  غفران  فاقرتبت   .. جانبها  على  عربية  بحروف  ُنق�ست  قد 
اأف�ّسر  اأن  اأ�ستطع  مل  لكني  الآخر  اأنا  اقرتبُت  كذلك  ُكتب،  ما  لتقراأ 
.. غفران  وجه  على  التعجب  عالمات  بدت  كذلك  واحًدا،   �سطًرا 

قال الرجل من خلفنا:
ترتيب 	  فيها  يختلف  التي  القدمية  الچارتينية  بالعامية  ُكتبت 

لغتنا احلالية، كذلك ل  الكلمات عن كلمات  حروف كثري من 
توجد فيها نقاط على احلروف .. اأخذت الكلمات وقًتا طوياًل 
جًدا وافرتا�سات كبرية مني لأف�ّسر ما ترويه .. اإنها حتكي عن 

م�ساركة الن�ساىل يف اإعادة بناء جدار چارتني.
ت�ساءلت غفران متعجبة:

هل اأُعيد بناء اجلدار من قبل؟!	 
قال الرجل:

نعم..	 
وتابع:

لرتْي باقي اجلداريات، ثم �ساأخربك بالق�سة الكاملة املكتوبة 	 
على جدران هذا الكهف و�سراديبه ..
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طاولة،  حول  ملتّفون  لأنا�ٍس  كانت  التالية،  اجلدارية  اإىل  انتقلنا 
كان بادًيا اأنه اجتماع ذو طابع ر�سمي بني الأ�سراف اأ�سحاب الثياب 
الفاخرة والن�ساىل ن�سف العارين الذين يبدو عليهم احلياة البدائية 
ت�ساءلت  عظيمة،  �ساحة  كانت   .. الثالثة  اجلدارية  اإىل  حتركنا   ..

غفران بده�سة:
باحة جويدا؟!	 

قال الرجل:
نعم، باحة جويدا قدمًيا .. 	 

مل تكن ت�سبه باحة جويدا احلالية اإل يف اأر�سها الوا�سعة امل�ستوية. 
تتواجد  التي  الأقفا�س  فكانت  اجلدارية  تلك  يف  الغريب  الأمر  اأما 
باأر�سها وبداخلها اأ�سود ومنور وفهود وحيوانات اأخرى، اأقفا�س كثرية 
مرتا�سة على جانب من الباحة، فيما تقف ن�ساء عاريات ال�سدور يف 

اجلانب الآخر يظهر و�سم الن�ساىل على جباههن .. قالت غفران:
قدمًيا كانت ن�ساء الن�ساىل عاريات ال�سدور كالرجال الآن .. 	 

ومل يكن الو�سم على اأكتافهن ..
باأقفا�س  ُمعلقة  وعيني  التالية  اجلدارية  اإىل  العجوز  بنا  اجته 
احليوانات التي ت�سغل ن�سف الباحة تقريًبا .. فت�ساءلت �سبيل فجاأة:

تزوج الن�ساىل من قبل؟!	 
جويدا  بباحة  يقفان  ن�سلية  وامراأة  ن�سلي  لرجٍل  اجلدارية  كانت 
من  كثري  اأمام  احلالية  املن�سة  عن  تختلف  منخف�سة  من�سة  على 

احلا�سرين .. هز الرجل راأ�سه، وقال:
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نعم ..	 
كانت  التالية،  اجلدارية  اإىل  املزيد  يقول  اأن  بدون  بنا  انتقل  ثم 
بالطريقة  �سطور  عليها  منقو�س  چارتني  جدار  بقاع  �سخرية  قاعدة 
اأنها  ن�ستطع قراءتها، فهمُت  التي مل  الكلمات  ُنق�ست بها  التي  ذاتها 
اإحدى قواعد چارتني املنقو�سة على قواعد اجلدار .. انتظرُت غفران 
اأن تنطق باأي تعليق لكنها حتركت وراء الرجل اإىل اجلدارية التالية 
اأو�سام جباههم، ُمكّومني  العارية، تظهر  .. كانت لأكواٍم من اجلثث 
فوق بع�سهم رجاًل ون�ساًء واأطفاًل، وحتوم فوقهم الطيور اجلارحة .. 
ثم يف النهاية كانت الر�سمة ذاتها التي ُر�سمت يف خمطوطة العجوز 
ُر�سمت  اأطرافه،  كافة  من  بال�سال�سل  ُمكباًل  يزاأر  ن�سلي   .. اجللدية 

بحجٍم اأكرب يف اآخر اجلداريات، فنظرنا اإىل الرجل، فقال:

�ساأبداأ معكم باجلدارية الأوىل، لكني �ساأعود بالزمن ل�سنوات 	 
طويلة قبلها لأخربكم بق�سة دّونتها جدران ال�سراديب هنا ..

وقال وهو ينظر اإىل اأقفا�س احليوانات املفرت�سة باجلدارية الثالثة:

النمور 	  برتبية  مولع  ملك  القدامى  چارتني  حكام  بني  كان 
من  املف�سل  لنمره  ا�سطحابه  عنه  معروًفا  وكان  والأ�سود، 
ف�سيلة ال�سامو اجلبلية اإىل الباحة اأيام الغفران لريقد بجواره 
الأيام، وهاج  تلك  اأحد  اأن جاء  اإىل  املن�سة،  وزوجته على  هو 
ذلك النمر دون �سبب واأفلت جلامه، وكاد يفرت�س زوجة ذلك 
امللك لول اأن اأقرب احلرا�س اإليها قد اأخرج �سيفه و�سق عنقه 
ب�سربة واحدة .. ان�سغل اجلميع وقتها مبا حدث على املن�سة، 
فتاة  بطن  فجاأة يف  قد حتّرك  باأن جنيًنا  يعرف  اأحد مل  لكن 
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الرجاء  خائبة  الباحة  من  للخروج  طريقها  يف  كانت  ن�سلية 
بعدما ح�سدت غريها من ن�ساء الن�ساىل كل اأرواح من اأُعدموا 

ذلك اليوم .. 
ذاته،  اليوم  يف  وماتت  اأ�سهر  ثالثة  بعد  طفلها  الفتاة  و�سعت    
الن�ساىل، حتى  اأي اختالف عن باقي  لين�ساأ ذلك الطفل دون 
و�سل �سن بلوغه لتت�ساعف قوته اأ�سعاًفا، وبداأت روحه الزائرة 
يف الهياج كل ليلة .. ارتعب الن�ساىل حني راأوا هيئته و�سمعوا 
اأر�س چارتني  اأن  .. لكنهم اعتقدوا وقتها  الأوىل  للمرة  زئريه 
قد وهبتهم ذلك الن�سلي الزائر لتنتقم من اأفعال اأ�سرافها .. 
�سبعًة  الواحدة  الليلة  يف  يقتل  باأنه  بينهم  احلكايات  وتناقلت 
امراأٍة  من  احلقيقية  ق�سته  عرفوا  ثم  الأ�سراف،  رجال  من 
كانت اأمه قد حكت لها ُقبيل موتها ما حدث لها ذلك اليوم يف 
الباحة، فاأخفوها فيما بينهم ل�سنوات طويلة .. اإىل اأن اختفى 
ذلك الن�سلي الزائر من بينهم فجاأة. قيل اأن الأ�سراف قتلوه، 
وقيل اأنه قد هرب اإىل جبال اأق�سى اجلنوب حيث كانت تعي�س 
ف�سيلته من منور ال�سامو، غري اأنهم مل ين�سوه قط يف حكاياتهم 

واأغانيهم الالتي تناقلوها بينهم لعقود ..
قالت �سبيل يف ا�ستغراب �سديد:

مل اأ�سمع قط بهذه الق�سة ..	 
قال الرجل:

اإنها جزٌء من تاريخ كبري مت حموه برباعة ..	 
ووا�سل:
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اأعداد 	  تفوق  الن�ساىل  اأعداد  كانت  تقريًبا  عام  األفي  قبل 
وقتنا  مثل  �سيء  بكل  الأ�سراف  حتكم  واإن  بكثري،  الأ�سراف 
احلايل، بل كان بط�سهم وظلمهم للن�ساىل يفوق ما يتعر�سون 
له الآن اآلف املرات يف ع�سور �ُسميت بع�سور التعذيب، ُكتب 
عنها اأن الأ�سراف ا�ستخدموا اأ�سد األوان التعذيب بعدما اأعلن 
الن�ساىل اعرتا�سهم على القاعدة التي تن�س على حمل اأجنتهم 
الأرواح املذنبة .. اإىل اأن ر�سخ الن�ساىل يف نهاية الأمر بعدما 

مل تتحمل اأج�سادهم مزيًدا من العذاب ..

ثم حترك اإىل اأمام اجلدارية الأوىل .. وقال وهو ينظر اإليها:

ثم اأتت الفر�سة على طبق من ذهب للن�ساىل عندما انهار جزء 	 
كبري من جدار چارتني ال�سمايل، وبداأت بوادر هياج بحر اأكما 
من جديد تظهر بو�سوح ل�سادة الأ�سراف، وانت�سر اخلوف بني 
مثلما  چارتني  يف  والياب�س  الأخ�سر  على  �سياأتي  باأنه  العامة 
ال�ستعانة  �سوى  اأمامهم  يكن  فلم   .. اجلدار  بناء  قبل  فعلها 
 بالن�ساىل كي ي�ساعدوهم يف اإعادة بناء ذلك اجلزء املهدوم ..
واأكرث خربة يف تقطيع �سخور  اأكرث عدًدا وقوة،  الن�ساىل  كان 
الأ�سراف  عك�س  على  ال�سمال،  اإىل  ونقلها  اجلنوب  جبال 
اأن الن�ساىل قد احتدوا جميًعا  اإل  اأ�سحاب الأيدي الناعمة .. 
�سبيل  يف  العذاب  من  اأخرى  األواًنا  وحتملوا  الرف�س  على 
مت�سكهم برف�سهم .. وملّا كان هياج بحر اأكما يتزايد يوًما بعد 
يوم واأجزم حكماء الأ�سراف باأنه �سُينهي چارتني اإىل الأبد ل 
حمالة، فوجئ الن�ساىل باإعالن ملك چارتني موافقته لعقد عهٍد 
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دموي معهم يف وادي حوران، يتعهد فيه بتحقيق ما يطلبونه، 
ليجد الن�ساىل اأنف�سهم للمرة الأوىل يف مو�سع قوة ي�ستطيعون 
اأربعة قرون من  بعد  .. كان ذلك  �سروطهم  اإمالء  من خالله 

اختفاء الن�سلي الزائر الأول ..
ثم اأ�سار اإىل اجلدارية الثانية التي يجتمع فيها الأ�سراف والن�ساىل 

حول طاولٍة حجرية وقال:
الأ�سراف 	  ملك  بني  وادي حوران  بالفعل يف  الدموي  العهد  مت 

واثنني من وزرائه، وثالثة من رجال الن�ساىل ُاختريوا من بني 
وديان الن�ساىل الثمانية .. كان �سرط الن�ساىل وا�سًحا ل جدال 
الآثمة لأجنة  الأرواح  بانتقال  القاعدة املخت�سة  ُتلغى  اأن  فيه؛ 
الن�ساىل، واأن يحملوا اأرواًحا نقية مثل التي يحملها الأ�سراف 
اإمتام  مقابل  جويدا  باحة  خارج  ح�سادها  الأمهات  ت�ستطيع 
بناء اجلدار، واأن ُتنق�س قاعدة بذلك بني قواعد چارتني بعد 

اكتمال البناء ..
   وافق الأ�سراف على ذلك، لكن الن�ساىل اأ�سافوا طلًبا اآخر غريًبا 
�سماًنا لتنفيذ الأ�سراف عهدهم، وحمايًة لهم من التنكيل بهم 

اإن خان الأ�سراف عهدهم ..
والتفت اإلينا العجوز وهو يكمل:

اأر�س 	  لهم  وهبته  الذي  الزائر  الن�سلي  قط  الن�ساىل  ين�َس  مل 
چارتني من قبل، فا�سرتطوا لإمتام ذلك العهد اأن حت�سد األف 
ن�سلية حامل من وديان الن�ساىل الثمانية اأرواح األف حيوان بري 
من حيوانات ال�سحاري اجلنوبية ال�سارية يف باحة جويدا .. 
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مكتملة  غري  حا�سديها  اأج�ساد  يف  خامدة  الأرواح  تلك  تظل 
القوى اإن حافظ الأ�سراف على عهدهم .. وتكتمل قواها وتثور 

داخل اأج�سادهم اإن خان الأ�سراف عهدهم ..
ت�سديقهم  عدم  رغم  ال�سرط  ذلك  على  الأ�سراف  اعرت�س    
اإ�سرار  مع  لكن  قاطًعا،  ا  رف�سً ورف�سوه  حدوثه،  لإمكانية 
الن�ساىل حتى املوت لإ�سافته اإىل العهد الدموي، وتوارد اأخبار 
البحارة بارتفاع اأمواج بحر اأكما، اقرتح اأحد وزيري امللك اأن 
كما  ال�سواري  اأرواح  الن�ساىل  يح�سد  اأن  هكذا؛  العهد  يكون 
اإل  الن�ساىل  اأج�ساد  اأرادوا، لكن ل تكتمل تلك الأرواح بداخل 
ب�سرطني؛ الأول: اإن خان الأ�سراف عهدهم، والثاين: اأن يقّدم 
الن�ساىل ما يثبت فعاًل نيتهم يف عي�س حياة �سريفة بعيدة عن 
مولوٍد  �سريٍف  طفٍل  الن�ساىل  بتقدمي  وذلك  ال�سابقة،  حياتهم 
ن�سليني خال�سني كذبيٍح تروي دماوؤه  عن زواج �سرعي لأبوين 

�سخور وادي حوران ال�ساهدة على هذا العهد.

معنا،  �سبيل  ا�سطحاب  على  العجوز  اأ�سّر  ملاذا  حينها  فهمُت 
من  �سريف  بجنني  حتمل  التي  الوحيدة  الن�سلية  بقائها  عن  وحديثه 
اأبوين ن�سليني خال�سني، وبدا على وجه غفران و�سبيل انتباههما اإىل 
ما رمى اإليه الرجل كذلك بعدما احمر وجهيهما، غري اأنه اأكمل حديثه 

بدون توقف:

ملك 	  ووافق  الوزير،  ذلك  اقرتحه  ما  على  الن�ساىل  وافق 
الأ�سراف كذلك، لكنه ا�سرتط اأن يبقى العهد املخت�س باأرواح 
على  فوافقوا  الأ�سراف،  عامة  يعرفه  ل  بينهم  �سًرا  ال�سواري 
ذلك، واإمتاًما لذلك العهد، �سربوا جميًعا من الكاأ�س الدموية 
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التي اختلطت فيها دماوؤهم مع دماء منر جبلي اأح�سرها معه 
اأحد الن�ساىل الثالثة.

اإىل  يتحرك  اأن  قبل  اأنفا�سه  ملتقًطا  قلياًل  العجوز  �سمت  ثم 
اجلدارية الثالثة، ويكمل:

 فيما تكّفلت اأعداٌد كبرية من الن�ساىل باإعادة بناء اجلدار .. 	 
تكفل جانٌب اآخر منهم با�سطياد األف حيوان مفرت�س من �سحاري 
 وجبال اجلنوب، اأ�سود ومنور وفهود و�سباع، واأخرى ل اأعرفها..
واأ�سار اإىل قف�س مر�سوم به حيوان ي�سبه الأ�سد لكنه يف حجم 

قط ..
وتابع:

باأفواه ُمكّبلة باأ�سفاد حديدية اإىل الباحة 	  اأقفا�ٍس  حملوها يف 
بحرا�سة ملكية يف �سرية كبرية .. ثم قدموا بن�سائهم احلوامل 
اإىل هناك يف يوم غفران ُمنع فيه عامة الأ�سراف من الدخول 
امللك،  باأمر  چارتني  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  الباحة  اأر�س  اإىل 
ويومها ُذبحت احليوانات تباًعا لتتحرك اأجنة الن�ساىل داخل 

بطون اأمهاتهن ..
ثم �سكت كاأنه تذكر �سيًئا، وقال:

كان بني احليوانات املذبوحة ثمانية منور فقط من منور ال�سامو 	 
الن�سلي  روحها  حمل  التي  ذاتها  النادرة  الف�سيلة  اجلبلية، 
الزائر الأول، احتفل الن�ساىل ليلتها بحا�سدات اأرواحهم دوًنا 
منهم  واعتقاًدا  الن�سلي،  بذلك  تيمًنا  الن�ساء  من  غريهم  عن 
ثارت  اإن  لغريهم  قادًة  �سي�سبحون  الأرواح  تلك  اأ�سحاب  باأن 
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قوته  النمر  ذلك  عن  معروًفا  كان  حيث  ما،  يوًما  اأرواحهم 
الذي  العايل  زئريه  �سوت  كذلك  و�سرعته،  وذكاوؤه  الكبرية 
اأن مو�سيقا  وُكتب   .. الأ�سعف منه  ال�سواري  باقي  به  ي�ستنفر 
ال�سامو �ُسميت بهذا ال�سم لأنها اأُلفت وُعزفت للمرة الأوىل يف 

تلك الليلة ..
اأوفوا  قد  الن�ساىل  كان  الدموي  العهد  من  �سهور  �سبعة  بعد    
ال�سبعة  ال�سهور  تلك  وخالل   .. اجلدار  بناء  باإمتام  بعهدهم 
كانت كل الن�ساء قد و�سعت اأجنتها ب�سالم عدا الثمانية الالتي 
ح�سدن اأرواح منور ال�سامو، ُمنت جميًعا اأثناء و�سعهن .. غري 

اأن اأطفالهن قد جنوا ..
وقال وهو يتحرك اإىل اجلدارية التي يظهر فيها ن�سليان يتزوجان:

حياة 	  يف  ال�سادقة  الن�ساىل  نية  ال�سهور  تلك  �سهدت  كذلك 
�ستة  الباحة  اإىل  وقّدموا  ال�سابقة،  حياتهم  عن  بعيدة  جديدة 
اأزواج من العر�سان خالل اأيام غفران تلك ال�سهور .. ومل يتبَق 
عهد  بانتهاء  اجلديدة  القاعدة  ُتنق�س  اأن  اإل  العهد  هذا  يف 
على  البناءون  فنق�س   .. الن�ساىل  اإىل  الآثمة  الأرواح  انتقال 
تقول:  قاعدة  بنوه  الذي  اجلزء  يف  ال�سخرية  القواعد  اإحدى 
الروح  بينهم  متّيز  ل  الأ�سراف  مثل  مثلهم  الن�ساىل  »يبقى 

النقية«.
قاعدة  فيها  ُر�سمت  التي  التالية  اجلدارية  اإىل  م�سدوهني  نظرنا 
اجلدار البي�ساء منقو�ًسا عليها الكلمات التي ف�ّسرها لنا العجوز، قبل 

اأن يكمل:
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اإل اأن الأ�سراف قد خانوا عهدهم كعادتهم، بعد يوم واحد من 	 
اكتمال بناء اجلدار ..

كان ذلك وا�سًحا اأمام اأعيننا باجلدارية التي ُر�سمت فيها اأكوام 
اجلثث العارية حتوم فوقها الطيور اجلارحة، قال الرجل بعدما اأخرج 

زفريه:
كذلك 	   .. ميوت  حتى  يفارقه  ل  ي�سبه  من  مر�س،  الطغيان 

الغباء.

   ُقرب انتهاء اجلدار ا�ستكرث الأ�سراف على الن�ساىل اأن يت�ساووا 
معهم يف حق ح�ساد الروح النقية، وبداأت الأل�سنة داخل غرف 
ال�سادة املغلقة تتحدث خوًفا عن م�سريهم اإن امتلك الن�ساىل 
زمام الأمور وخرجوا عن طوعهم اإن جنحوا يف تقدمي طفلهم 
ال�سريف ذبيًحا اإىل �سخور وادي حوران وثارت اأرواح الوحو�س 
اأخبار حمل ن�ساء الن�ساىل  داخلهم .. وزاد قلقهم من انت�سار 
�سريًحا،  كان  العهد  اأن  رغم   .. الباحة  يف  تزوجن  الالتي 
نّحوا  اأنهم  اإل   .. الأرواح  تلك  لثورة  الأ�سراف  خيانة  ُي�سرتط 
اجلدار  بناء  اكتمال  تال  الذي  اليوم  وفجر  جانًبا،  عقولهم 
�سدر اأمر ملكي باإزالة الكلمات املنقو�سة التي نق�سها الن�ساىل 
على قاعدة اجلدار، ووّجه قا�سي الأ�سراف اإىل الن�ساىل تهمة 
خيانة چارتني بعدما ا�ستغلوا حاجتها اإليهم ليفر�سوا قاعدتهم 
چارتني  جنود  وكان  اإل  اليوم  ذلك  م�ساء  ياأت  ومل  اجلديدة، 
باأوامر  الثمانية  الن�ساىل  وديان  اإىل  انطلقوا  قد  وفر�سانهم 

وا�سحة؛
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رجاًل  املا�سية  الأ�سهر  خالل  الباحة  يف  تزوج  من  كل  ُيقتل      
اأو رذيلة،  ون�ساًء، ُتقتل كل الن�سليات احلوامل �سواًء عن زواج 
ُيعتقل الن�ساىل البالغون وُيقتادون اإىل �سجون جويدا مقطوعي 
تلك  خالل  ُولدوا  الذين  الر�سع  الأطفال  كل  ُيقتل  الأل�سنة، 
الأ�سهر وُتذاب اأج�سادهم امللعونة يف قوارير �سخمة من الزيت 

املغلي .. 
فاأمر  �سنوات  الع�سر  يبلغوا  �سًنا من مل  الأكرب  الأطفال  اأما     
لن�سل  نواًة  الكبرية  باأعدادهم  لي�سبحوا  اأحياء  برتكهم  امللك 
جديد من الن�ساىل ل يعرف �سيًئا عن العهد الدموي يف حوران 
موؤيًدا ن�سيحة اأحد م�ساعديه باحتمالية حاجة اجلدار اإليهم 
اإىل  والثامنة  ال�سابعة  �سن  يف  الفتيات  فُاقتيدت   .. م�ستقباًل 
كانت  الن�سلية  الفتاة  اأن  ُكتب  مدن چارتني،  الرذيلة يف  بيوت 
حتمل �سفاًحا يف �سن الثانية ع�سرة .. ومع كل حمل لإحداهن 
كان ُيقدم اأحد امل�ساجني مقطوعي الأل�سن اإىل من�سة الباحة 
ُيولد ل يعرف �سيًئا عن  ن�سلي جديد  اإىل  لُيعدم وتنتقل روحه 

عهد اأ�سالفه ..
ثم هداأ �سوت الرجل، ونظر اإىل متثال الن�سلي الزائر املنت�سب يف 

منت�سف الغرفة:
مل يعرف الأ�سراف وملكهم اأن كثرًيا من اأولئك الر�سع حا�سدي 	 

الأرواح الزائرة قد مت تهريبهم اإىل اجلبال قبل قدوم اجلنود 
.. قيل اأن الوزير احلكيم الذي �ساغ العهد الدموي هو من اأبلغ 
الن�ساىل بقدوم الأ�سراف .. كما قيل اأن ذلك الوزير َمن قام 
برعايتهم يف اجلبال اإىل اأن �سّبوا واختلطوا مع جيل الن�ساىل 
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اجلديد من غري اأن يخربهم عّما حتمله اأج�سادهم ..
داخل  ال�سطور  مدّونو  يعرف  مل   .. افرتا�سات  جميعها  كانت    
هذا الكهف حقيقة ما حدث لأولئك الأطفال بعد تهريبهم، اأو 
اأعداد الناجني منهم، لكن الأمر املوؤكد اأن الأ�سراف مل يعرثوا 
عليهم قط، واكتفوا بتحقيق ما اأرادوه باإن�ساء جيل ن�سلي جديد 
ُحّرم  ن�سل   .. الأ�سراف  اأقدام  اأ�سفل  خانًعا  العمر  اأبد  يبقى 
عليه الذهاب اإىل وادي حوران، ول يعرف معجم كلماته معنى 

الزواج يف باحة جويدا .. 
يعرف  مل   .. الدموي  العهد  ذلك  بخ�سو�س  �سيء  كل  ُطم�س    
واحدة  اأغنية  تتكلم  .. ومل  واحًدا حتدث عنه  كتاًبا  الأ�سراف 
عن يوم الغفران الذي ُذبحت فيه حيوانات ال�سحاري .. كان 
امللك ماكًرا بعدم علم عامة الأ�سراف �سيًئا عن ذلك اليوم .. 
ثم تكفلت القاعدة الأوىل مبحي كل اأثر باٍق بعدما خ�سع اإليها 
�سادة  من  العهد  ذلك  �سهدوا  من  كل  �سنوات  ع�سر  خالل  يف 
ال�سنوات وكاأن �سيًئا مل  الأ�سراف .. لي�سري رماًدا ذّرته رياح 

يكن ..
الأرواح  حاملي  اأن  الأخرية  اجلدارية  بجوار  ال�سطور  قالت    
الزائرة اخلامدة قد �سّبوا واندجموا بني الن�ساىل دون معرفة 
تتناقل  ن�ساىل  وماتوا  ن�ساىل  عا�سوا  بداخلهم،  ميتلكون  ما 

اأرواحهم بالباحة من جيل اإىل جيل.
ثم توقف عن احلديث، والتقط اأنفا�سه من جديد .. فقالت غفران:

ن هذا التاريخ؟!	  من دوَّ
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قال الرجل:
متفاوتة، 	  اأجيال  من  اأنهم  يل  املوؤكد   .. عنهم  �سيء  ُيذكر  مل 

كذلك اأعتقد اأنهم من الأ�سراف ولي�س الن�ساىل، رمبا �سريف 
بتوريث  اأو�سوا  الذين  اأجدادي  اأحد  كان  رمبا   .. ن�سلًيا  �سار 
تاريًخا  يبقى  لكنه  اأعرف،  ل  جيل،  بعد  جياًل  خمطوطاتهم 

حقيقًيا، ُقدر يل اأن اأجده.
ال�سعال  نوبة  اأ�سابته  بعدما  الع�سبي  م�سحوقه  لريت�سف  جل�س  ثم 
الليلة املا�سية، وتوقف عن احلديث لدقائق ليرتكنا  اأ�سابته يف  التي 
لأفكارنا .. كان ما حتدث به ذلك الرجل يفوق ما كنا نتوقعه، فوقفنا 
مبهوتني ننظر اإىل اجلداريات يف حالة من الذهول والت�ستت .. اإىل 

اأن �ساألته غفران:
ملاذا انتظرت كل هذا الوقت لتاأتي اإيّل؟!	 

قال الرجل:
لقد انتظرت الوقت املنا�سب فح�سب.	 

ثم نه�س بعدما هداأ �سعاله، وحمل �سعلته، واأ�سار نحو باب بجانب 
اأن نتبعه بحذر .. �سرنا خلفه، كان ذلك  اجلدارية الأخرية، و�ساألنا 
اإىل �سراديب مت�سعبة هبطت  اإىل �سرداب �سيق ت�سّعب  الباب موؤدًيا 
وقال  بالتدوينات،  منقو�سة  جدرانها  جميع  كانت   .. الأ�سفل  اإىل  بنا 

الرجل وهو يكمل تقدمه:
اإنها الق�سة الكاملة التي حكيتها لكم .. اأمتنى األ اأكون قد فوتُّ 	 

�سيًئا ..
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اإىل اأن و�سل بنا اإىل غرفة اأخرى دائرية .. واأ�سعل نريان اأحوا�سها 
قلوبنا  دقات  وتبلغ  اأعيننا  حدقات  لتت�سع  الأوىل  الغرفة  نريان  مثل 
على  ُر�سمت  واحدة  عظيمة  جداريٌة  اأمامنا  ظهرت  عندما  اأق�ساها 
امتداد حوائطها الدائرية جلي�ٍس عظيم من الن�ساىل اأ�سحاب الأج�ساد 

العارية ال�سخمة، اأو ما �سماهم الرجل .. الن�ساىل الزائرين.. 
ينظرون  للغاية، مرتا�سني يف �سفوف كثرية،  كان عددهم كبرًيا 
جميعهم يف حما�س نحو قائدهم الذي وقف اأمامهم على رابية مرتفعة 
 ينظر اإليهم رافًعا يده اليمنى اإىل ال�سماء بقب�سة مغلقة، فاغًرا فاه.

فقال العجوز :
لقد اآن للن�ساىل اأن تزاأر اأرواحهم. 	 

b
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غفران

ت�ساءلُت يف ذهول واأنا اأحّدق يف الن�ساىل املر�سومني على امتداد 
احلائط الدائري للغرفة كاأنني اأقف بينهم:

من اأين يخرج هذا اجلي�س؟!	 
قال العجوز:

من الن�ساىل اأنف�سهم .. ن�ساىل واديِك، ن�ساىل الوديان الأخرى 	 
الأ�سراف  اأقدام  اأ�سفل  وعادوا  تركوِك  الذين  الن�ساىل   ..
خانعني خوًفا من املوت .. لن ت�سمح لهم هذه الأرواح باخلنوع 

مرة اأخرى ..
واأ�ساف:

الباقني 	  لكن  زائرة،  اأرواًحا  يحملون  بالطبع  جميعهم  لي�س 
هوؤلء  يجدوا  اإن  ما  ال�سجاعة  من  كبرًيا  قدًرا  �سيكت�سبون 

ال�سجعان يف �سفهم.
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ف�ساأله فا�سل وهو ينظر اإىل َمن ُر�سم واقًفا اأمامهم:
وَمن هذا القائد؟!	 

قال:
اأحد 	  يكون  قد   .. الأول  الزائر  الن�سلي  يكون  قد   .. اأعرف  ل 

الن�ساىل  اعتقد  مثلما  الثمانية  ال�سامو  منور  اأرواح  حا�سدي 
القدامى باأنهم ُخلقوا ليقودوا غريهم ..

واأكمل:
ُر�سم يف اجلدارية 	  الذي  للن�سلي  ن�سًخا  ُر�سمت هذه اجلدارية 

وقت  يف  روحه  ثارت  لن�سلي  لكنها  عنها  اأحدثكم  مل  الأخرية، 
بعيد عن حقبة العهد الدموي .. اأُعتقل واأُعدم بالباحة، وهناك 

من دّون ور�سم حلظة اعتقاله هنا ..
واإل مل  وقتها،  به  ما  يفهموا قط  الأ�سراف مل  اأن  ن  املدوِّ كتب    
يف  جديد  ن�سلي  اإىل  روحه  لتنتقل  بالباحة  اأعدموه  قد  يكونوا 
يف  امل�سهد  ذلك  اإخفاء  تعمدوا  اأنهم  اإل  منهم،  �سديد  جهل 
التي  ال�سجاعة  تنتقل  اأن  خ�سية  بعد  فيما  وكتبهم  تاريخهم 

اأظهرها اإىل الن�ساىل ..
ال�سطور  ن  مدوِّ على  الكرام  مرور  مير  مل  احلدث  ذلك  لكن    
واجلداريات هنا، فظل يبحث ل�سنوات طويلة عن اآخرين زائرين 
يف ال�سحاري، خا�سًة بالوديان التي زاد بها بط�س الأ�سراف، 
خمودها  عن  �سّذت  قد  الأرواح  بع�س  هناك  اأن  موؤكًدا  ن  ليدوِّ
ورّجح هو  الأ�سراف،  لإيذاء  بالفعل مع عدم حتمل حا�سديها 
الآخر اأن حا�سدي اأرواح منور ال�سامو كانوا هم اأ�سحاب تلك 



181

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

الأرواح الثائرة خالل القرون املا�سية م�ستنًدا اإىل زئري �سمعه 
لأحدهم  كتب اأنه مل ي�سمع يف قوته قط، ثم اأكد يف �سطوره اأن 
 .. الن�ساىل  باقي  من  اأكرب  قوة  لديهم  قط،  تكتمل  مل  قواهم 
�سرعة اأكرب حني تثور اأرواحهم .. لكنها ل تزال خامدة، تكتمل 

قواها بعد اأن تروي دماء الطفل �سخور وادي حوران.
جتاهلُت نظرته اللئيمة اإىل �سبيل، و�ساألُته:

هل هناك ما ميّيز حا�سدي اأرواح منور ال�سامو؟	 
هز راأ�سته نافًيا، وقال:

لن 	   .. الن�ساىل  باقي  مثل  مثلهم  كلهم  الأرواح  حا�سدو  يبقى 
تعريف اأحدهم اإل اإن �سادفِت �سماع زئريه.

متنيُت لو كان ريان بيننا ليوؤكد لذلك الرجل ما راآه وما حكاه لنا 
مراًرا عما كان يحدث لندمي، لكن الطبيب قاطع تفكريي عندما �ساأل 

الرجل:
هل ي�ستطيع حاملو اأرواح ال�سامو ا�ستنفار باقي الأرواح اخلامدة 	 

حًقا؟
قال:
لطبيعة 	  القدامى  الن�ساىل  معرفة  على  مبنية  تنبوؤات  جميعها 

تلك النمور .. كما اأن حاملي هذه الأرواح ل يعرفون ما ميلكونه 
بداخلهم ..

واأ�ساف:
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اإنني مل اأ�سمع زئرًيا واحًدا منذ اآخر زئري �سمعته قبل ع�سرين 	 
عاًما .. تبقى احتمالية موتهم خارج الباحة لتنتهي روحهم دون 
النتقال اإىل اأج�ساٍد اأخرى واردة .. اإنهم ثمانية فقط عرب تلك 

القرون جميعها ..
الزائرة كلها دون  اإيقاظ الأرواح  اإن يف يدنا الآن القدرة على    

احلاجة اإىل اأي منهم ..
وتابع بحما�س:

لن حتتاج �سبيل اإىل الذهاب اإىل وادي حوران .. جنح بناة هذا 	 
الكهف يف اأن يوّفروا للن�ساىل ما ي�سمن لهم اإمتام عهدهم هنا 
الغرفة  يف  راأيتموه  الذي  الزائر  الن�سلي  متثال  �سنعوا  لقد   ..

الأخرى من �سخور وادي حوران ..
كان وجه �سبيل يعت�سر رعًبا عندما انتهى الرجل من جملته، لكن 

الطبيب وا�سل اأ�سئلته:
والأمهات 	  الأول  ال�سامو  منر  روح  ح�سدت  التي  الأم  اأن  قلت 

الثماين الالتي ح�سدن اأرواح النمور من تلك الف�سيلة قد ُمنت 
جميًعا اأثناء و�سعهن ..

قال الرجل:
نعم ..	 

قال الطبيب:
هل ذكرت التدوينات كيف ماتت تلك الأمهات؟	 
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فكر الرجل قلياًل، ثم اأ�سار لنا 	وكاأنه تذكر �سيًئا	 باأن ن�سري من 
خلفه نحو �سرداب كنا قد عربناه من قبل .. نظرُت اإىل الطبيب بعدما 
فهمت ما يفكر فيه، لكنه مل ينتبه اإيّل ووا�سل حتركه خلف الرجل، اإىل 
اأن وقف بنا اأمام جدار منقو�س باأكمله بالكلمات الچارتينية القدمية، 
وبداأ يقراأ بعينه ما تظهره اأمامه �سعلته، ثم حترك خطوة بعد خطوة 
اأمام اجلدار وهو يقراأ ما اأمامه ب�سفاه متحركة دون اأن ي�سدر �سوت، 

حتى اأ�سار ب�سبابته نحو بع�س ال�سطور، وقال:
يف 	  بداأت  قوية  ت�سنجات  الثماين،  مع  حدثت  واحدة  اأعرا�ٌس 

مع  قوة  وازدادت   .. الأرواح  ح�سدهن  تلت  التي  ال�ساعات 
اأي ع�سب بري  اقرتاب موعد ولدتهن ب�سورة مل ينجح معها 
النجاة  ي�ستطعن  .. مل  و�سعهن  اأثناء  ذروتها  بلغت  اأن  اإىل   ..
منها، لكن اأطفالهن قد ُولدوا ب�سالم .. حدث ذلك مع جميع 

الأمهات.
نظر الطبيب نحوي دون اأن يقول �سيًئا للرجل، فهمُت من اللحظة 
الأوىل اأنها الأعرا�س ذاتها التي حكاها يل باأنها حدثت لدميا اأخت 
اأنواع  من  نوع  اأنها  وظن  لطفلها،  ندمي  روح  حا�سدة  الكربى  ريان 
غرفة  اإىل  الرجل  بنا  عاد  ثم   .. خل�سًة  اإليه  راأ�سي  فهززُت  ال�سرع، 

اجلداريات ومتثال الن�سلي الزائر، وهناك قال ل�سبيل:
الوحيد 	  الأمل  اإنِك  �سغريتي،  يا  يديِك  يف  الأمر  �سار  الآن 

للن�ساىل .. ل بد واأن ُيذبح طفلِك هنا واأن تلّطخ دماوؤه اأحجار 
هذا التمثال من اأجل قومك.

نظرت الفتاة اإيّل بعينني متلئتني بالدموع واخلوف كاأنها تنتظرين 
اأن اأقرر بدًل عنها .. فقلت بعدما �سمتُّ مفكرة باأ�سياء �سغلت بايل 
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منذ بداأ العجوز ق�سته:
ياأكل 	  اأحدهما  اإنك راأيت ن�سليني زائرين من قبل .. كان  قلت 

اأثرياء  اأحد  ج�سد  من  جزًءا  اأكل  والآخر  �سديقك،  اأح�ساء 
الأ�سراف الظاملني ..

قال الرجل:
نعم.	 

فقلت بعد هنيهة اأخرى من ال�سمت:
اأعلم كم يتعر�س الن�ساىل للظلم وكم نحن يف حاجة اإىل َمن 	 

اإن كان ما راأيناه حقيقًيا وثارت تلك الأرواح  يدافع عنا، لكن 
بداخل الن�ساىل فلن نكون اأيقظنا اإل وحو�ًسا �سارية لن تفّرق 
بيننا وبني  التفرقة  ا�ستطاعوا  واإن   .. والن�ساىل  الأ�سراف  بني 
الأ�سراف فلن ميّيزوا بني �ساحلي الأ�سراف وفا�سديهم .. لن 
يفّرقوا بني طفل وامراأة وبني جندي يحمل ال�سالح �سدهم .. 
�سياأتون على الأخ�سر والياب�س، �سيكونون هياًجا عظيًما لبحر 
اجلحيم  چارتني  لت�سبح  الب�سر،  حلوم  اآكلي  �سورة  يف  اأكما 

بذاته ..

القاعدة  جتاوزك  بعد  كثرًيا  عانيت  اأنك  اأعلم  ال�سيد،  اأيها     
اأنك  واأعلم   .. الكهف  اإىل هذا  .. وعانيت حتى و�سلت  الأوىل 
 .. متاًما  مثلنا  ال�سرب  بفارغ  الأول  الطفل  قدوم  تنتظر  كنت 
�سبًبا يف موت هذا  كنت  اإن  ما حييت  نف�سي  اأ�سامح  لن  لكني 

الطفل وموت الكثريين من بعده اإن ثارت تلك الوحو�س ..
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ونظرُت اإىل �سبيل واأكملُت:
حًيا 	  الفتاة  هذه  طفل  بقاء  فهو  للن�ساىل  اأمل  هناك  كان  اإن 

لي�سعى الن�ساىل ليكونوا مثله اأ�سراًفا طيبني بعيدين عن حياة 
هذه  اخلائفة  اأنف�سهم  هزمتهم  واإن  والرذيلة  وال�سرقة  القتل 

الأيام ..
اأن �ساحبة ال�ساأن  اأرى  اأرف�س عر�سك �سيدي.. وكذلك  اإنني     

توافقني يف هذا القرار.
نحوي  الرجل  ف�ساح  الفور،  على  موافقًة  براأ�سها  �سبيل  اأوماأت 

بانفعال:
ا مني .. اإنه حق الن�ساىل الذين عانوا من الظلم 	  اإنه لي�س عر�سً

الأ�سراف  يحقق  اأن  تنتظرين؟!!  ماذا   .. ال�سنوات  هذه  كل 
العدالة بينهم وبني الن�ساىل باأنف�سهم؟! .. اإن التاريخ ل يكذب، 

واأنِت خري من تعرفني �سدق كل كلمة هنا .. 
   ل توّدين موتهم؟!! .. �سيقتلك كيوان اآجاًل اأم عاجاًل .. �سيقتلك 
و�سيقتل هذه الفتاة و�سيقتل طفلها، و�سنكون قد اأ�سعنا بغبائك 
فر�سًة عظيمة لن تاأتي اأبًدا م�ستقباًل، ولن ي�ساحمنا الن�ساىل 

على �سياعها اأبًدا.
قلت بثباٍت كبري:

لن اأفعل ذلك، لن ي�ستطيعوا تروي�س اأرواحهم، �سيقتلون اأنا�ًسا 	 
اأبرياء.

�سرخ الرجل بنربة اأعلى من نربته ال�سابقة:
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هذا 	  باأمر  كيوان  علم  لو   .. اأرواحهم  ُترث  مل  اإن  ُهم  �سُيقتلون 
الكهف �سيقتل كل ن�سلي بالغ .. �سيعيد تكرار ما حدث للن�ساىل 
الن�ساىل جميعهم خارج باحة  .. �سيقتل  اإكمالهم اجلدار  بعد 
تنتظرينهم  من  �سيبيد   .. لالأبد  الأرواح  تلك  لتنتهي  جويدا 
اأن يحذو حذو �سبيل .. لن يرتك رجاًل اأو طفاًل اأو امراأًة هذه 

املرة..

ف�سرخُت فيه:

 لن اأفعلها.	 

ففوجئُت به يجذب �سبيل نحوه فجاأًة، وي�سم عنقها اأ�سفل ذراعه 
بقوة، ويخرج �سكيًنا من ثيابه، وي�سع ن�سله على بطنها، ويقول لهًثا 

بعينني غا�سبتني:

لن تخرج الفتاة من هنا حتى ت�سع مولودها .. واإن ا�سطررُت 	 
اإىل �سق بطنها واإخراجه وذبحه الآن.

قلُت بارتباك �سديد:
اأرجوك �سيدي .. اأرجوك ..	 

وكذلك �سرخ الطبيب اإليه:
اأيها ال�سيد .. اأرجوك .. اإنها الأمل الوحيد املتبقي لنا ..	 

�سرخ الرجل بنا:
اإن الأمل يف تلك الأرواح ..	 
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وبداأ يجّرها خطوات  �سبيل،  رقبة  بقوة على  ب�ساعده  يقب�س  كان 
اإىل اخللف وهو يقول:

لن تخرج من هنا .. �ساأرعاها حتى ت�سع مولودها ..	 
فكرُت اأن اأخرج خنجري املُثّبت حول �ساقي الأمين، واأ�سّوبه نحوه 
فا�سل  لكن   .. �سبيل  يجّر  وهو  وجهه  على  بدا  الذي  التعب  ظل  يف 
ثم وجدُته  بيننا،  ليقف حائاًل  تهدئته  يده حماوًل  رافًعا  اقرتب منه 

يقول للعجوز:
قائٍد 	  بدون  هوؤلء  ثار  اإن  حمقة،  غفران  اإن   .. ال�سيد  اأيها 

لنف�سك  اأبًدا  تغفر  ولن  ذاته،  اجلحيم  �سيكون  قواهم  يحّجم 
ل�ستنفارهم  اأخرى  فر�سة  ال�سيد، هناك  اأيها   .. �سيحدث  ما 
�سن�سمن  ذاته  الوقت  ويف   .. الطفل  هذا  لدماء  احلاجة  دون 
َمن يحمل  زال هناك  اأرجوك، ما   .. وجود من يحّجم قواهم 
بذلك  لك  اأق�سم   .. احلياة  قيد  على  ال�سامو  منور  اأحد  روح 
ماتت   .. يدي  على  وُولد  الباحة،  من�سة  على  قتلته غفران   ..
اأمه بالت�سنجات نف�سها التي اأ�سابت الأمهات الثماين .. كنت 

خمطًئا حني ظننتها نوًعا من اأنواع ال�سرع ..
نظر الرجل اإىل الطبيب بعينني مت�سككتني .. اأما اأنا فهززُت راأ�سي 
خائبة الرجاء، مل اأرد قط اأن يخربه فا�سل بهذا الأمر .. تابع فا�سل 

اإىل الرجل:
حامل 	  كان   .. اإلينا  ال�سبي  ذلك  يعود  قد   .. اتركها  اأرجوك 

 .. اأجل غفران  با�ستطاعته حتجيم روحه من  قبله  الروح من 
ذلك  عن  كثرًيا  بالأم�س  معنا  راأيته  الذي  ريان  لنا  حكى  لقد 

الأمر ومل نكن ن�سّدقه ..
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ف�سرخُت يف الطبيب مقاطعًة له:
اإنه لي�س ندمي .. ُيولد كل طفل بطباع خمتلفة .. وهذا الطفل 	 

ُولد لأب غجري .. �سيكون اأ�سواأ واأ�سواأ ..
جتاهل العجوز �سراخي، و�ساأل الطبيب:

اأين هو؟!	 
ارتبك وجه فا�سل وهو يقول:

لقد فقدُته منذ عام .. لكنه يبقى يف چارتني ..	 
اأطلق العجوز اإمياءة بذيئة وقب�س بذراعه ب�سدة على عنق �سبيل 

.. فقال الطبيب:
اإىل 	  نظرته  راأيُت   .. الأرواح  تلك  من  روًحا  يحمل  اأنه  اأق�سم 

يف  القوة  وراأيُت   .. هنا  الأوىل  للمرة  راآه  حني  چارتني  جدار 
عينيه وهو ي�سيب اأنف اأحد ال�سباط املعتدين على الن�ساىل .. 
وراأيُت ال�سرعة التي كان يفر بها من اجلنود .. هناك �سريفة 
اأخذته اإىل حيث ل نعرف .. لكنه �سيعود.. اإن ال�سواري دائًما 

ما حتن اإىل اأوطانها ..
نظر الرجل نحوي فجاأًة، وقال:

كان يحبك؟!  هذا الذي كان يحّجم روحه من اأجلك؟!	 
اأوماأُت براأ�سي يف انفعال، وقلت:

نعم.	 
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نظر اإيل الطبيب، و�ساأله:
كم عمر حا�سد روحه الآن؟!	 

قال فا�سل: 
ع�سر �سنوات.	 

قال:
�سيكون 	   .. هاجت  اإْن  �سنوات  �ستة  بعد  اإل  روحه  تهيج  لن 

الأ�سراف قد اأذاقوا الن�ساىل األواًنا اأخرى من العذاب والذل ..
ُمغلقًة  الفتاة  فتهاوت  �سبيل،  عنق  على  غا�سًبا  بذراعه  وقب�س 
ف�سرخ  اأ�سفل،  اإىل  بقدميها  وانزلقت  وعيها،  فقدت  كاأنها  عينيها 
حلدوث  يتاأهب  مل  كاأنه  الرجل  فارتبك  �ستموت،  باأنها  نحوه  فا�سل 
ذلك .. حاول فا�سل القرتاب منه، لكنه �سرخ به باأل يتحرك، وحاول 
اأعلى من جديد .. حتركُت خطوتني جانًبا  اإىل  جذبها بذراع واحدة 
عن مكاين دون اأن ي�سعر، كانت الفر�سة �سانحة للغاية يل وهو م�ستت 

الذهن بني حركة فا�سل وجذب الفتاة اإىل الأعلى .. قلُت يف �سري:
 	 .. مثلي  القواعد  وتكره  الن�ساىل  حتب  اأنك  ال�سيد  اأيها  اأعلم 

لكني لن اأ�سمح لأحد باأن يقتل اآخر اأمل يل .. 
عنها  لينك�سف  يدي  نحو  اليمنى  �ساقي  رفعُت  �سديدة  وبخفة 
طرف ف�ستاين، ويف ملح الب�سر اأخرجُت خنجري وقذفُته جتاهه بكل 
 .. مبا�سرة  �سبيل  راأ�س  اأعلى  الأمين  فخذه  ن�سله  ليخرتق  طاقتي، 
�سرخ الرجل من الأمل، و�سقط اإىل اخللف تارًكا �سبيل، فوثب الطبيب 
نحوه واأم�سك بيده ليلقي ب�سكينه بعيًدا .. اقرتبُت من �سبيل وهززُت 
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كتفها كي حتدثني، فتحت عينها، فقلت لفا�سل؛ اأنها بخري، فوجدُته 
 يخلع قمي�سه لريبطه حول فخذ العجوز دون اأن يخرج اخلنجر منه ..
�ساعدُت �سبيل على النهو�س، ثم حملُت ال�سعلة التي كان مي�سك بها 
العجوز اأثناء عبورنا ال�سراديب .. وتقدمُت اأمام �سبيل، ثم تبعنا فا�سل 
بعدما انتهى من ربط فخذ العجوز الذي تركناه راقًدا ي�سرخ نحونا 

باأن كيوان �سيقتلنا و�سيقتل كل الن�ساىل، وظل ي�سّبنا باأقذر ال�سباب.
و�سلنا  اأن  اإىل  دلفنا عربها  التي  ال�سراديب  تقدمنا عرب  وا�سلنا 
ال�سق ال�سيق الذي كنا قد عربناه عند دخولنا ذلك الكهف، عربناه 
واحد وراء الآخر لنخرج اإىل خارج الكهف. كانت ال�سم�س على و�سك 
الغروب .. اأم�سك الطبيب بيد �سبيل فيما اأم�سكُت اأنا بيدها الأخرى، 
وهبطنا منحدر اجلبل بتمهل �سديد .. كان الهبوط اأكرث �سعوبة من 
اأ�سابني عند النظر اإىل قاع اجلبل  ال�سعود خا�سًة مع الدوار الذي 
من اأعلى .. لكنني متالكُت نف�سي ووا�سلُت هبوطي معهما بحذر، اإىل 
ال�سغرية  والتالل  ال�سخرية  املمرات  وعربنا  اجلبل،  قاع  و�سلنا  اأن 
تركنا   .. بج�سديهما  الأر�س  افرت�سا  اللذْين  واحل�سانني  العربة  اإىل 
ح�سان العجوز، وحتركنا بالعربة يجّرها احل�سان الذي جاء به ريان 

.. قال الطبيب الذي اأم�سك باللجام:
اأخ�سى اأن نتوه بني املمرات املت�سعبة التي جئنا عربها ..	 

فقالت �سبيل:
 	 .. الأقدام  اآثار  اقتفاء  واأ�ستطيع  الوديان،  بني  وع�سُت  ُولدت 

�ساأقتفي اآثار الطريق الذي جئنا عربه اإن �سللنا.
فا�سطررنا  ق�سرية،  بفرتة  حتركنا  بعد  حّل  قد  كان  الليل  لكن 
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اإىل املبيت مكاننا، على اأن نتحرك من جديد مع �سروق �سم�س اليوم 
التايل ..

بع�سنا  وجوه  نرى  بالكاد  العربة  بجوار  الطبيب حني جل�سنا  قال 
البع�س مع ظالم الليل:

�سيموت هذا الرجل من نزيف فخذه ..	 
قلت:

اأن 	  له  لأ�سمح  اأكن  مل  لكني  هكذا،  الأمور  تنتهي  اأن  اأمتَن  مل 
يوؤذي �سبيل ..
وتابعُت معاتبًة له:

مل يكن عليك اإخباره باأمر اآدم ..	 
قال مربًرا:

كان 	  الوقت،  من  مزيًدا  لنك�سب  انتباهه  اأ�سّتت  اأن  حاولُت 
اجلنون يتطاير من عينيه، وخفُت اأن يطعن بطن �سبيل حًقا ..
كانت �سبيل ل تزال يف حالة ال�سدمة التي اأ�سابتها، وظلت �سامتة 

.. فابت�سمُت اإليها واأنا اأربت على فخذها وقلت:
�ست�سعني طفلِك ب�سالم .. ان�سْي ما قاله ذلك الرجل.	 

ثم وجهُت حديثي اإليهما، وقلت:
ريان 	  حتى   .. العجوز  قاله  مبا  غرينا  اأحد  يعرف  اأن  اأريد  ل 

وناردين، اأعلم حبهما الكثري للخري لكن النفو�س خائنة، ليبَق 
هذا ال�سر بيننا .. و�ساأختلق لهما ق�سة اأخرى غري التي قالها 

العجوز.



192

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

اأوماأ الطبيب و�سبيل براأ�سيهما موافقاين .. ثم قال الطبيب موؤنًبا 
نف�سه:
لو مل اأفقد اآدم!!	 

مل اأ�ساأ اأن اأدخل معه يف جدال عن رغبته الظاهرة لإيقاظ اأرواح 
وا�ستنفارهم،  روحه  حتجيم  وا�ستطاع  اإلينا  اآدم  عاد  اإن  الن�ساىل 

فاكتفيُت بقويل:
اإنها اأقداٌر فح�سب ..	 

ثم اأكملُت بعدما �سمتنا لفرتة:
بني 	  اأُخرّي  اأن   .. املوقف  هذا  مثل  يف  اأُو�سع  اأن  يوًما  اأمتَن  مل 

اأقل الأرواح خ�سارة .. موت بع�س الأفراد من الن�ساىل ظلًما، 
�ساحليهم  چارتني  لأ�سراف  املفرت�سة  الوحو�س  اكت�ساح  اأم 

وفا�سديهم اإىل اأن تفنى چارتني ..
وتابعُت متذكرة:

لنا 	  حكى  الأمن  ل�سباط  العليا  املدر�سة  يف  طالبًة  كنت  حني 
بني  طويلة  قرون  قبل  قامت  عظيمة  حرٍب  عن  ق�سًة  معلمنا 
بلدان بعيدة عن چارتني، كانت وقتها الأ�سلحة يف تلك البالد 
اأكرث تطوًرا عن ع�سرنا احلايل، وكان جندًيا �سغرًيا يف جي�س 
كيميائية  قذيفة  اإثر  �سديد  بحرٍق  اأُ�سيب  قد  البلدين  اأحد 
ُا�ستخدمت يف تلك احلروب .. ثم �ساء القدر اأن ي�سبح هو قائد 
جي�س بالده بعد �سنوات، وا�ستطاع بدهائه ح�سار مئات الآلف 
اأج�سادهم  باإحراق  يقوم  اأن  اجلميع  توّقع   .. عدوه  جنود  من 
ُمنهًيا  �سغره  يف  ج�سده  اأحرق  الذي  ذاته  الكيماوي  بال�سالح 
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حربه .. لكنه على عك�س ما توّقع اجلميع مل يفعل ذلك، واكتفى 
باأ�سرهم قائاًل باأنه يعرف مدى الأمل التي ت�سببه تلك احلروق، 
حربه  واأكمل   .. بها  ي�سعر  اأن  كان  مهما  ل�سخ�سٍ  يتمنى  ول 
م�ستخدًما خطًطا اأخرى �سد بقيتهم .. اإىل اأن خ�سر احلرب 

يف النهاية.
  وقتها نعتناه كلنا بالغباء، كيف ياأتي لإن�سان فر�سة الق�ساء على 

كل اأعدائه اأو اأغلبهم يف حلظة واحدة ويرف�سها ..
  اليوم عرفُت ملاذا مل يفعلها .. يبقى كوننا ب�سًرا نحمل ذرة من 

خري يف قلوبنا هو الفارق بيننا وبني الوحو�س ..
   قد اأكون خمطئة يف راأيي، لكن ل باأ�س بهذا .. لطاملا كنت �سيدة 

القرارات امل�سريية اخلاطئة.
�ساألني فا�سل بعدما نه�ست �سبيل لتق�سي حاجتها يف مكان بعيد 

عنا:
ما اجلرمية التي كان ندمي قد ارتكبها؟!	 

قلُت:

اأنه 	  .. لكنها اعرتفت يل بعدها  اأنه حاول قتلها  اتهمته امراأة 
بريء من ذلك الأمر .. ظللُت ت�سع �سنوات اأظن اأن روحه نقية 
مل يح�سدها اأحد .. اإىل اأن جئت واأخربتنا عن ابن دميا، قد 
يكون فعل مثل ما فعله الزائرون الذين راآهم العجوز وقتل اأحد 
الأ�سراف اأثناء هياج روحه دون اأن يدرك ذلك، قال ريان اأنه 
كان يختفي كثرًيا يف الأيام الأخرية التي �سبقت موعد زواجنا، 
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ل اأزال اأذكر كلماته يل على املن�سة ُقبيل موته؛ »مل اأكن اأنا« .. 
اإنهم ل يدركون ما يفعلونه حني تثور اأرواحهم ..

  وقد ل يكون قد ارتكب اأي جرمية وانتقلت روحه اإىل اآدم على 
الرغم من ذلك، جال يف خاطري اليوم والعجوز يحكي اأن تكون 
تلك الأرواح خمتلفًة عن اأرواح الن�ساىل يف مثل هذا الأمر، ل 

ي�ستطيع اأحد معرفة احلقيقة.

كانت �سبيل قد عادت وجل�ست بجواري عندما قال فا�سل:

لكنه يبقى حاول حتجيمها من اأجلك.	 

وتابع:

ماذا لو كان باقي املتعلمني مثله؟!	 

ونظر اإىل �سبيل، وقال:

اإْن 	  اأفرت�س  تاأكيد، لكني  الت�سحية بطفل �سبيل بكل  اأق�سد  ل 
ا�ستطاع اأحد حاملي تلك الأرواح ا�ستنفار الباقني فعاًل ..

قلُت بحدة:

لن يعلم بهذا الأمر غرينا اأيها الطبيب، لن اأراهن على تروي�س 	 
الوحو�س.

ثم تثاءبُت وت�سنعُت رغبتي يف النوم لأنهي ذلك احلوار، ف�سكت هو 
الآخر، بعدها نه�سُت اأنا و�سبيل لننام على ظهر العربة، بينما افرت�س 
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هو الأر�س ونام على الرمال، وظللُت اأنظر اإىل ال�سماء وجنومها من 
فوقي .. اإىل اأن غلبني النعا�س، ومل اأنه�س اإل مع ا�ستداد حرارة �سم�س 

النهار التايل.

b
عدنا اإىل الوادي مع منت�سف ذلك النهار، قابلنا ريان بلهفٍة كبرية 

وانتظرين اأن اأخربه مبا حدث .. فقلت:
مل يقّدم العجوز كثرًيا عما قاله هنا، ثمة ن�ساىل تثور اأرواحهم 	 

مع ا�ستداد ظلم الأ�سراف ُر�سمت اأج�سادهم املُقيدة ب�سال�سل 
حديدية على جدران ذلك الكهف.

ف�ساألني متعجًبا:
وما حاجته اإىل �سبيل؟!	 

قلت كذًبا:
بالأجنة 	  الأرواح  تلك  قوة  ي�سع  اجلبل  ذلك  اأن  الرجل  اعتقد 

اأن تظل هناك حتى  ال�سريفة من ن�سل الن�ساىل، واأراد ل�سبيل 
ُن�سع  مل  ليتنا   .. وعدنا  وتركناه  الأمر  هذا  فرف�سنا  و�سعها، 

هذه الليلة يف هذا الهراء.
زمَّ �سفتيه بائ�ًسا بعدما ظن اأننا �سنعود اإليه حًقا ب�سٍر ميّكننا من 
الرحلة  تلك  بعد  النوم  اإىل  حاجتي  عن  فاأخربُته  الأ�سراف،  هزمية 
تركني  فيما   .. كوخي  اإىل  طريقي  اأوا�سل  باأن  يل  ف�سمح  املُجهدة، 

الطبيب وم�سى اإىل كوخه دون اأن يقول اأي �سيء.

b
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يف خالل الأيام التي تلت ذلك اليوم مل األتِق الطبيب كثرًيا، كنت 
بخاطري  جالت  وكّلما  لياًل،  كوخي  اإىل  واأخلد  نهاًرا  ال�سبية  اأُعّلم 
راأ�سي  اأ�سرب  كنت  قاله  فيما  حمٌق  العجوز  باأن  والو�ساو�س  الأفكار 
اأي  بقراءة  نف�سي  اأُ�سغل  اأن  قبل  عنه،  الأفكار  تلك  لأطرد  له  موؤنبًة 
كتاب ولو كنُت قد قراأته من قبل، ان�سغل الطبيب هو الآخر بعيادته 
وبزياراته ال�سريعة اإىل مر�سى الوديان القريبة الذين مل ي�ستطيعوا 
بعدما  اأخرى  مرة  الكوابي�س  اإيّل  عادت  الأيام  تلك  يف  اإليه،  القدوم 
عارية  فيه  اأ�سري  كنت  مرة،  من  لأكرث  واحد  كابو�ٌس  نومي  اقتحم 
الن�ساىل  و�سم  جبهتي  على  منقو�س  القدامى  الن�سليات  مثل  اجل�سد 
بطريٍق طويل متطر فيه ال�سماء دماًء بغزارة، نادى �سوٌت بعيد باأنها 
دماء الن�ساىل التي اأُهدرت ب�سببي، ومن بعده تعالت اأ�سوات الزئري 
على جانبّي الطريق دون اأن يظهر من يزاأرون، اأوا�سل طريقي اأ�سفل 
الدماء اإىل اأن تب�سر عيني �سبيل تقف بنهاية الطريق حاملًة ر�سيعها 
كاأنهم  واأكرث  اأكرث  الزئري  اأ�سوات  فتتعاىل  خوف،  يف  نحوي  وتنظر 
بعدما  وطفلها  الفتاة  نحو  فاأتقدم  �سراحهم،  اأطلق  اأن  ينتظرونني 
يظهر يف يدي �سكنٌي فجاأة، واأقرتب منها اأكرث واأكرث، قبل اأن تتوقف 
قدماي لأنظر ورائي حني �سمعُت من خلفي زئريه العايل الذي غطى 
نحوي  يرك�س  �سخم  اأبي�س  منر  كان  جميعها،  الأ�سوات  باقي  على 
باأق�سى �سرعته .. ظننته �سيفرت�سني .. لكنه ما اإن اقرتب مني حتى 
خ�سع اأ�سفل قدمّي متعًبا، ونظر يف عيني بنظرٍة كنت اأعرفها جيًدا، 
هبطُت على ركبتي اأمامه، ومددُت يدي لألم�س وجهه املُلّطخ بالدماء 
املنهمرة من ال�سماء، لكنه اأطلق زئريه العايل يف وجهي .. فاأنه�س من 
نومي مفزوعًة، واأذهب اإىل غرفة �سبيل لأطمئن عليها، ثم اأخرج اإىل 

فناء كوخي، واأجل�س مبفردي اإىل اأن يطلع النهار التايل.
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الأيام  م�ست  اأن  اإىل  ال�سيئة،  الأحالم  تلك  عن  اأحًدا  اأخرب  مل 
تباًعا، ونه�سُت على �سرخات �سبيل بعد �ستة اأيام من يوم غفران ذلك 
ال�سهر .. اأ�سرعت ناردين باإح�سار الطبيب فيما اجتمع �سبية وفتيات 
املدر�سة اأمام باب الكوخ يف انتظار قدوم ذلك املولود الذي انتظرناه 
بعدما  لت�ساعده  ناردين  وتركُت  الطبيب  مع  اأبقى  اأن  اأ�ستطع  مل   ..
�سعرُت اأنني متوترة للغاية، واأ�سرعُت عائدة اإىل غرفتي، واأغلقُت بابي 
من خلفي يرجتف ج�سدي من �سدة توتري مع كل �سرخة من �سرخات 
�سبيل، حتى هداأ �سراخها لي�سرخ بعدها بلحظات �سوت اآخر ..  كان 
�سوت اأول �سريٍف من ن�سل الن�ساىل .. مل اأ�ستطع متالك دموعي واأنا 
اأ�سمع �سراخ الطفل، ثم وجدُت ناردين تاأتي به اإيّل ملفوًفا يف قطعٍة 
من ال�سوف املن�سوج، فحملُته اإىل �سدري وقّبلُته، ثم نه�سُت وعدُت 

به اإىل اأمه، وقّبلُت راأ�سها وقلت:

مبارك لِك انتماءِك اإىل الأ�سراف تكرمًيا لهذا الطفل.	 

ابت�سمت اإيّل الفتاة قبل اأن ت�سم مولودها اإىل �سدرها وتنظر اإليه 
.. �ساألني الطبيب:

ما اخلطوة التالية؟	 

�سبيل  اإىل  ينظر  الوجه  هائم  يقف  كان  الذي  ريان  اإىل  نظرُت 
وطفلها، وقلت:

اأخرب اجلميع اأن طفل �سبيل ال�سريف قد جاء اإىل الدنيا.	 

b
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مل ننتظر كثرًيا حتى نعرف رد فعل الأ�سراف بعد ولدة �سبيل، يف 
م�ساء ذلك اليوم اأتى اإىل الوادي جماعٌة من فر�سان ال�سباط كانت 
ت�سبقهم اأ�سوات طلقاتهم النارية مثل اليوم الذي اأركعونا فيه، مل يكن 
بينهم كيوان هذه املرة .. كان قائدهم زميل �سفي باملدر�سة العليا، 
وكنت اأعرف اأنه ميتلك قلًبا ليًنا اإىل حٍد ما .. دلف اإىل كوخي، وقال 

باقت�ساب دون اأن ينظر يف عيني:
�سينتقل هذا الطفل واأمه للعي�س يف جويدا باأمٍر من القا�سي ..	 

نظرت اإيّل �سبيل بحرية، بينما اأكمل ال�سابط:
�سيعي�س هذا الطفل بني الأ�سراف.	 

فهززُت اإليها راأ�سي اإيجاًبا مطمئنًة لها، كان هذا ما ي�ستحقه ذلك 
فارهٌة  عربٌة  وكانت  اأجل جميئه.  من  كثرًيا  عانت  التي  واأمه  الطفل 
الطفل  حمل  اأجل  من  الوادي  اإىل  ال�سباط  مع  جاءت  قد  جمهزة 
لكن  اأمتعتها،  حزم  يف  �سبيل  ت�ساعد  باأن  ناردين  فاأخربُت  و�سبيل، 
اإىل  نظر  حني  �سبيل  اإىل  حديثه  من  انتهى  بعدما  فاجاأنا  ال�سابط 

الطبيب، وقال:
اأيها الطبيب لقد قمت بعملك على اأكمل وجه يف رعاية الفتاة 	 

حتى و�سعها، لكن مل يعد م�سموًحا لك بالبقاء يف چارتني اأكرث 
من ذلك.

نظر اإليه الطبيب مذهوًل، وقال:
ماذا؟!	 

قال ال�سابط:
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�ستاأتي معنا اإىل جويدا، و�سرتحل على منت اأوىل ال�سفن املتجهة 	 
اإىل ال�سمال.

ا: قال الطبيب معرت�سً
لن اأرحل.	 

قال ال�سابط:
�سجن 	  اإىل  واقتيادك  باعتقالك  اأمًرا  كيوان  الفار�س  اأ�سدر 

جويدا اإن مل تغادر الليلة الوادي.
نظر اإيّل الطبيب حائًرا فيما بداأت الدموع تلتمع يف عينّي ناردين 

و�سبيل .. فقلت ب�سوت هادئ:
ح�سًنا اأيها ال�سابط، �سريحل الليلة عن الوادي ..	 

فوجدُت ذلك ال�سابط يرتكنا ويخرج اإىل فناء الكوخ مع جنوده .. 
فقال الطبيب:

لن اأتركك ..	 
قلُت بعني تلمع بالدموع:

بقيت 	  اإن  حًقا  �سيوؤذيك  اأجنحتي،  �سيقّلم  كيوان  اأن  اأخربُتَك 
اأكرث من هذا ..
قال بت�سميم كبري:

لن اأرحل.	 
احت�سنُته وقلت:
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�ساأم�سي بخري اأيها الطبيب، لقد قمت بدورك على اأكمل وجه 	 
.. �سكًرا لأنك كنت خرَي �سنٍد يل طيلة ال�سهور املا�سية ..

وتابعُت واأنا اأرت�سف دموعي:
لن جنني من اإيذائهم لك اإل مزيًدا من الوجع.	 

وابت�سمُت اإليه وقلت:
على الأقل �سمّنا خروج اأحدنا �ساملًا ..	 

نظر اإيّل متفاجًئا من قويل، وقال:
�ساأموت هنا.	 

قلت:
وَمن يروي ق�س�سنا اإىل الآخرين؟!	 

قال والدموع تتجمع يف عينيه:
ل اأحد يعرف اآدم هنا .. علّي اأن اأنتظر حتى يعود ..	 

قلُت واأنا اأبت�سم اإليه والدموع يف عيني:
لن يعود ..	 

قال:
�سيعود .. لقد قراأُت بالأم�س كتاًبا اأح�سرته اإيّل ن�سليٌة من جويدا 	 

امللوك  اأحب  ملاذا  اأتعلمني   .. املنقر�سة  چارتني  حيوانات  عن 
القدامى تربية منور ال�سامو دوًنا عن غريها من احليوانات؟! 
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اأبًدا من يحبونها مهما طالت  .. لأن تلك احليوانات ل تن�سى 
بهم ال�سنوات .. كانت روح ندمي حتبك حًبا حقيقًيا .. �سيعود 

اآدم اإليِك حني تثور روحه .. �سيتذكرِك ل حمالة ..
مل اأ�ستطع اأن اأحب�س دموعي اأكرث من ذلك فت�ساقطت على وجنتّي 
.. قبل اأن يدلف اإلينا ال�سابط من جديد، ويحثنا على الإ�سراع ، كان 
اأن منتثل لأمر الأ�سراف .. احت�سنته من  اخليار الأ�سّوب هذه املرة 

جديد واأنا اأقول:
�ساأبقى بخري .. اأعدك بذلك .. عليَك اأن ترحل ..	 

اأخربه  لكنه   .. اأن يجذبه من ذراعه عنوًة  بعدها  ال�سابط  حاول 
هادًئا باأنه �سريافقه، قبل اأن يخرج مع اجلنود ويركب بالعربة ذاتها 
التي ركبت فيها �سبيل وطفلها .. وكانت هذه هي املرة الأخرية التي 

اأرى فيها الطبيب فا�سل.

b
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سبيل

برفقة  الن�ساىل  وادي  اإىل  جاءت  التي  اخل�سبية  العربة  ركبُت 
حلق  ثم  واحًدا،  يوًما  يبلغ  الذي  طفلي  ذراعّي  بني  اأحمل  ال�سباط 
بي الطبيب بعد قليل من الوقت، وجل�س على املقعد املقابل يل ينظر 
بعينني ملتمعتني بالدموع عرب نافذة العربة اإىل ال�سيدة غفران التي 

كانت تقف تنظر نحونا، قبل اأن تنطلق بنا العربة اإىل جويدا.

�سمته  من  وبدا  عظيًما،  الطبيب  وجه  على  البادي  احلزن  كان 
املُطبق اأنه يغو�س يف اأعماق اأفكاره .. كنت اأعرف اأنه مل يرد الرحيل 
النهاية  يف  رغبتها  اإىل  ان�ساع  لكنه  مبفردها  �سيدتي  وترك  قط 
ا ملزيٍد من الآلم. كان برفقتنا جنديٌّ واحد داخل العربة يجل�س  تقلي�سً

بجواري، فقطع الطبيب �سمته و�ساأله بعد حتركنا بفرتة ق�سرية:

متى ترحل اأوىل ال�سفن اإىل ال�سمال؟	 
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اأجابه اجلندي باأنه ل يعرف، فاأكمل الطبيب �سروده ونظراته عرب 
النافذة اإىل ظالم الطريق املحيط بنا اإىل اأن ظهرت اأنوار جويدا وقّلت 

اهتزازات العربة بعدما �سار الطريق ُمعبًدا من اأ�سفلنا، ف�ساألني:
ماذا �ست�سميه؟	 

قلُت:
 اأخربُت �سيدتي اأنني �ساأ�سميه حيدر .. على ا�سم اأبيه ..	 

ابت�سم يل وقال:
 اأمتنى لكما حياة �سعيدة.	 

يف  الآخر  هو  �سعادة  اأكرث  حياًة  له  ومتنيُت  لطفه  على  ف�سكرُته 
وطرق  العربة،  توقفت  قليل  وقٍت  وبعد  اإليها،  �سيذهب  التي  البالد 
فار�سني  ملرافقة  ينزل  باأن  الطبيب  اأمر  �سابٌط  اخلارج  من  بابها 
فاأوماأ  ال�سفن،  مرفاأ  اجلنوبية حيث  القرية  اإىل  �سي�سحبانه  اآخرين 
اإليه، ثم احت�سنني وهم�س اإىل اأذين ببع�س الكلمات دون اأن  براأ�سه 
به متعجبًة ما  وابت�سم يل بعدما حّدقُت  املجاور،  ي�سمعها اجلندي 
قاله، بعدها غادر مع ال�سابط، واأكملت العربة طريقها بي بني �سوارع 
وقال  واحد،  طابق  من  �سغري  بيٍت  اأمام  اأخرًيا  توقفت  حتى  جويدا، 

قائد اجلنود بعدما نزلُت من العربة:
�ستعي�سني هنا مع ابنك ..	 

باأ�سارير  ودلفُت   .. بيًتا  يل  الأ�سراف  يخ�س�س  اأن  اأ�سّدق  مل 
لكني  اجلنود،  اأحد  فتحه  الذي  الباب  عرب  ال�سابط  وراء  منفرجة 
اأجفلُت حني وجدُت الفار�س كيوان يجل�س يف ردهة البيت يف انتظاري 
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يرتع�س  وقفُت  فيما  منه،  باإ�سارٍة  ال�سباط  بقية  ان�سرف  بعدها   ..
ج�سمي من اخلوف واأنا اأم�سك بطفلي فوق ذراعّي عندما اقرتب مني 

واألقى نظرًة خاطفة عليه، وقال:
�سُي�سَجل �سباح الغد بني مواليد هذا العام، و�ستح�سلني على 	 

�سك انتماِئك لالأ�سراف، وبعدها ميكنِك تغطية كتفك.
عني  بعيًدا  فتحرك   .. اأنطق  اأن  دون  خوًفا  اإيجاًبا  راأ�سي  هززُت 

خطوة واحدة، وتابع:
�ُستقام احتفاليٌة به يف الباحة خالل يوم الغفران القادم باأمٍر 	 

من احلاكم .. �ست�سعدين اإىل املن�سة بعد انتهاء الإعدامات، 
و�سيعزف العازفون مو�سيقا الحتفالت الوطنية ..

كنُت اأود �سوؤاله اإن كان و�سمي �سُيزال اأم ل، لكن خويف منعني من 
و�سفعني  فجاأًة  ا�ستدار  حني  ت�ساوؤيل  اأجاب  اأنه  غري  كلمة،  اأي  نطق 

�سفعة قوية للغاية على وجهي كادت ت�سقط طفلي من يدي، وقال:
فقط 	  واحًدا  خطاأً  ارتكبِت  واإن  كتفك،  على  و�سمك  �سيظل 

اإىل  اأنِك حتدثِت  اأعرف  اأن  واإياِك  كنِت،  اإىل حيثما  �سيعيدك 
مرة  اجلنوب  اإىل  خرجِت  اأو   .. الأجنا�س  الن�ساىل  من  اأحد 

اأخرى ..
اأوماأُت براأ�سي اإيجاًبا يف رعب، فقال:

ا باأن جتوبي باقي مدن چارتني خالل ال�سهور 	  اأمر احلاكم اأي�سً
القادمة .. عليِك البت�سام اإىل اجلماهري فح�سب .. ل حديث 

مع اأحد ..
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واأ�ساف با�سمئزاز:
ل 	   .. لعامني  وطفلك  اأنِت  تكفيِك  الطعام  من  ح�سة  �سرُت�سل 

حاجة للرذيلة اإًذا ..
قلُت: 

مل اأمار�س الرذيلة من قبل �سيدي ..	 
ف�سفع وجهي بظهر يده، وقال:

حني اأحتدث تن�ستني فح�سب اأيتها العاهرة ..	 
هززُت راأ�سي اإيجاًبا واأنا اأبكي .. ثم تركني بعدها وغادر، لأجل�س 
مكاين يرتع�س ج�سمي، ويجتاحني خوٌف مل اأ�سعر به منذ اليوم الذي 

ركعنا فيه يف وادي الن�ساىل.

b
يف اليوم التايل �سجلُت حيدر بني مواليد الأ�سراف، وح�سلُت على 

ورقة �سفراء بها �سك انتمائي لالأ�سراف من دار ق�ساء جويدا ..
كان �سعوري خمتلًفا حًقا واأنا اأ�سري يف �سوارع املدينة مغطاة الكتف 
قبل  من  اإيّل  ُينظر  كان  مثلما  قرف  اأو  با�سمئزاز  اأحد  اإيّل  ينظر  ل 
اإن اأتيت اإىل املدينة عارية الكتف، لكن ذلك ال�سعور مل يدم اإل ليوم 
كيوان،  ال�سابط  ب�ساأنه  ما حتدث  عندما حدث  ال�سهر  ذلك  غفران 
ووجدُت امراأة اأربعينية تزورين قبله باأيام لتاأخذ مقا�سات ج�سمي من 
ب�سرعة  بنف�سه  اأو�ساها  َمن  الفار�س  باأن  قالت  ف�ستاٍن  ت�سميم  اأجل 
ت�سميمه، وجدُت ذلك الف�ستان �سبيحة ذلك اليوم يظهر و�سمي واإن 
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كان ت�سميمه رائًعا .. ثم حملتني اأنا وطفلي عربٌة خ�سبية اإىل الباحة 
 .. ال�سادة  لكبار  املخ�س�س  املدخل  داخلها من  اإىل  بي  حيث عربت 
بارود  اأ�سوات  �سمعُت  حتى  اليوم  طوال  بداخلها  انتظرُت  وهناك 
قليل  بوقٍت  بعدها  املن�سة،  اإىل  �سعودي  باقرتاب  فعلمُت  الإعدام، 
قادين جندي اإىل ال�سلم اخللفي للمن�سة، وبعد حديث احلاكم بنف�سه 
اأ�سار يل جندي اآخر بال�سعود اإىل املن�سة وما اإن �سعدُت حتى انطلقت 
اأ�سعة ال�سم�س، مل  التهليالت واأنا اأقف اأمامهم بف�ستاين املتالألئ مع 
اأن�سغل ب�سيحات اجلماهري وتهليالتهم بقدر ما كانت عيني ت�سرتق 
اإىل الفار�س كيوان الواقف كالتمثال على ي�ساري واحلاكم  النظرات 

ا .. اجلال�س على مقعده الفخم باأق�سى املن�سة على الي�سار اأي�سً
متنيُت وقتها لو كانت ال�سيدة غفران تقف بني هذه اجلماهري لرتى 
ثمار جهدها ال�سنوات املا�سية وهو يتحقق، لكني عرفُت فيما بعد اأن 
اأو من القرتاب من  الباحة  الن�ساىل من دخول  فيه  ُمنع  اليوم  ذلك 
جويدا حتى. ثم عزف العازفون مو�سيقاهم الوطنية ف�سمت اجلميع، 

وبعدها غادرُت املن�سة حيث عادت بي العربة اإىل بيتي.
منذ ذلك اليوم �سار وجهي معروًفا للجميع، وعلى عك�س ما ظّنه 
عقلي يف الباحة مل اأجِن من احتفالهم بي اإل مزيًدا من لفت النتباه 
يل  نظراتهم  اأجد  ومل  هناك،  مكان  اأي  يف  مروري  عند  والتحديق 
يف  اعتدتها  التي  نف�سها  النظرات  وقرف،  ازدراء  نظرات  اإل  بعدها 
اإل كلمات  التي تتحدث عني  الأل�سنة  حياتي منهم، كذلك مل تعرف 
واحدة؛ »الن�سلية التي �سارت �سريفة«، ومل ي�سلم طفلي هو الآخر من 

�سهقاتهم ال�سخيفة كّلما راأوه على ذراعي:
اأووه .. ال�سريف من ن�سل الن�ساىل.	 
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�سمعُت امراأة تقول لأخرى با�سمئزاز عندما راأته على ذراعي: 
لن ير�سى اأحد باأن يزّوجه ابنته، اإن دماء الن�ساىل ت�سري يف 	 

عروقه .. هذا اإن و�سل اإىل �سن الزواج اأ�ساًل.
ل اأعلم كيف حتكم بلهاء كهذه على طفل مل يكمل �سهًرا من عمره. 
ثم بداأُت جولتي التي حتّدث ب�ساأنها الفار�س كيوان بال�سهور التالية، 
ثالث ع�سرة جولة يف ثالث ع�سرة مدينة كنت اأزورها للمرة الأوىل يف 

حياتي.
كانت جميعها ت�سري على النمط نف�سه .. احتفالية كبرية يف كربى 
اإىل  اأ�سعد  باأن  املنظمني  اأحد  ي�سري يل  اأن  قبل  املدن،  تلك  �ساحات 
املن�سة حاملًة طفلي بثوبي الذي يظهر كتفي لتحّدق بنا احل�سود، قبل 
اأخرى  مرة  عربتي  اإىل  لأعود  الوطنية،  الحتفالت  مو�سيقا  تدق  اأن 
اإىل  للذهاب  يوم جديد  انتظار حتديد  اإىل جويدا يف  بي  تعود  حيث 

مدينة اأخرى.

مل ترحمني عيون الأ�سراف مرًة واحدة، واإن نظروا اإىل بع�سهم 
البع�س متفاخرين بعدالة بالدهم. اأما اأنا فكنت اأ�سعر اأنني وطفلي 
�سادة  ينال  اأن  اأجل  من  چارتني  مدن  يجوبان  اللذان  احليوانان 
الأ�سراف الت�سفيق على �سرفنا فح�سب. متنيُت لو ا�ستطعت يف مرة 

اأن اأ�سرخ اإليهم لأقول:
يل 	  النظر  عن  توقفوا  اأرجوكم  الأمر،  هذا  اأوقفوا   .. اأرجوكم 

بهذه الطريقة ..
 لكن �سراخي مل يتجاوز حلقي قط.
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غّيمت  عندما  معي  ت�سامنت  وكاأنها  بدت  چارتني  �سماء  حتى   
ب�سدة يف زيارتي اإىل اآخر املدن واأبعدها عن جويدا .. مدينة بريحا 

ال�سغرية ..
 كان عدد املحت�سدين يومها ل يزيد عن ب�سعة اآلف عندما وقفُت 
اأمامهم بطفلي على من�سة خ�سبية ب�ساحة تلك املدينة .. كنت اأ�سّو�س 
عقلي متعمدًة باأي �سيء اآخر لأجتاهل النظرات التي اعتدتها منهم .. 
لكني مل اأ�ستطع جتاهل نظرة ذلك الطفل نحوي .. كان طفاًل يبلغ من 
عمره قرابة ت�سع اأو ع�سر �سنوات حتمله اأمه بال�سفوف الأوىل القريبة 
ملاذا!  اأعلم  ل  التعاطف  من  بنوع  يل  نظرته  يف  �سعرُت  املن�سة،  من 
.. قبل اأن متطر ال�سماء بغزارٍة مل اأعتدها من قبل، فحاول اجلميع 
الختباء من الأمطار ال�سديدة، وبداأوا يفّرون اإىل بيوتهم حتى انف�سوا 
جميًعا من اأمامي .. يومها اأ�سّر املنظمون لذلك احلدث على ا�ستمرار 
وقويف اأنا ور�سيعي على املن�سة اأ�سفل الأمطار دون حراك حتى تخلو 
بثيابي  اأخرًيا  اأن حتركُت  اإىل   .. اأهل تلك املدينة  ال�ساحة متاًما من 

وثياب طفلي الغارقة اإىل العربة لتنتهي هذه املهزلة ..
 ظل املطر ينهمر بغزارة طوال ذلك اليوم حتى اأننا ُعلقنا داخل 
العربة هناك ومل ن�ستطع التحرك اإل مع م�ساء اليوم التايل  .. ُعرف 
هذا اليوم بعد ذلك بيوم املطر العظيم من كرثة الأمطار التي �سهدها 

والأ�سرار التي حلقت ببيوت تلك املدينة يومها.
ا لأن حيدر مر�س ليلتها هناك  ل زلُت اأتذكر ذلك اليوم خ�سي�سً
واأ�سابته حمى �سديدة كادت تودي بحياته لول طبيب �ساب هناك ظل 
برفقتي اإىل اأن جاءت امراأة لتاأخذه اإىل بيتها من اأجل طفلها املري�س 
اأمطرت  لو  متنيُت  اأنني  اإل  يومها  طفلي  مر�س  ورغم   .. بال�سرع 
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ال�سماء بهذه الغزارة يف كل يوم وطاأت فيه اأقدامي �ساحات تلك املدن 
لتحمي اأج�سادنا من نظراتهم الأ�سد ق�سوة.

b
اجلولت  تلك  انتهاء  بعد  الوقت  مع  �ستتح�سن  الأمور  اأن  ظننُت 
كان  مكان  اأي  يف  قط،  يحدث  مل  ذلك  لكن  جويدا،  يف  وا�ستقراري 
اأو  كاأنني جمذومة  معي  معامالتهم  ويرتددون يف  مني  ينفر  اجلميع 
عمرها  يتجاوز  ل  طفلة  داعبت  وعندما   .. جلدي  مبر�س  م�سابة 
اأمها ونهرتها حني  ال�ست �سنوات طفلي ذات مرة يف ال�سوق جذبتها 
الطبيب  كلمات  ذهني  اإىل  ح�سرت  وقتها  الطفل،  هذا  اأم  وجدتني 
اإىل  اأنظر  كنت  لكني  الأخرية،  للمرة  راأيته  يوم  يل  الأخرية  فا�سل 
طفلي واأحّدث نف�سي باأنني �ساأحتمل من اأجله مهما يكن، لتمر ال�سهور 
�سهًرا وراء اآخر يتزايد معها يوًما بعد يوم خويف من اخلروج من بيتي 
جتنًبا لنظرٍة من هذا اأو كلمة من ذاك، واعتمدُت على الفتات الذي 
كان ُير�سل يل بداية كل �سهر من اأجلي اأنا وطفلي .. متنيُت لو حملت 
ذلك  لكن  �سريف  بجنني  اأخرى  ن�سلية  فتاة  حمل  خرب  يوًما  الأخبار 
مل يحدث قط، بل قالت يل امراأة ثرثارة اأتت اإىل بيتي حتمل ح�سة 

الغذاء بدًل من زوجها اجلندي:

 اإن اأهلِك يتلقون در�ًسا كبرًيا هذه الأيام على يد زوجي ورفقائه.	 

فكرُت حلظتها اأن اأزور وادي الن�ساىل خفيًة، لكني عدت وخ�سيت 
لالأ�سراف  انتمائي  �سك  باإلغاء  فيعاقبني  كيوان  الفار�س  يعرف  اأن 
التايل،  الغفران  يوم  حلول  وانتظرُت  طفلي،  عن  باإبعادي  رمبا  اأو 
اأغطي  واأنا  بالباحة  املحت�سدة  اجلماهري  بني  باند�سا�سي  وغامرُت 
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راأ�سي بقلن�سوة معطف �سويف لب�سته رغم ا�ستداد حرارة ذلك اليوم 
.. ووا�سلُت حتركي بينهم اإىل اأن وقفُت بجانب فتاة ن�سلية كانت بني 
غفران  ال�سيدة  عن  و�ساألُتها  لها،  تركها  قبل  ال�سيدة  مدر�سة  فتيات 
وريان وناردين، قالت اأن ال�سيدة غفران تلزم كوخها منذ رحيلي اأنا 
والطبيب عن الوادي، فيما اختفى ريان بعد مطاردة اجلنود لكل َمن 
اأما ناردين فال تعرف عنها  عربوا اخلام�سة والع�سرين من الذكور، 
�سيًئا .. فاأبلغُت معها ال�سالم اإىل ال�سيدة وناردين قبل اأن اأغادر اإىل 

مكان اآخر يف الباحة.
يف ذلك النهار اأُعلن على املن�سة ترّقي ال�سابط كيوان من الفار�س 
الذي  عمره  رغم  جويدا  �سباط  كبري  اإىل  الن�ساىل  ب�سوؤون  املخت�س 
مل يكمل الأربعني .. فغادرُت الباحة مع اأ�سوات طلقات البارود التي 
اأُطلقت اإىل ال�سماء احتفاًل بهذا التكرمي وكّلي رجاٌء اأن يجعله ذلك 

املن�سب ين�سى الن�ساىل وال�سيدة غفران ولو لبع�س الوقت.

b
مع انتهاء العام الثاين انقطعت عنا ح�سة الطعام والثياب املقررة 
اأنا وطفلي. كما توقعُت  اأو املوت جوًعا  اإل العمل  اأمامي  لنا، ومل يعد 
متاًما، رف�س اجلميع ت�سغيلي معهم واإن اأخربتهم اأنني اأُجيد القراءة 
دائم  حائاًل  ظل  و�سمي  لكن  املتو�سطة،  املدار�س  كخريجي  والكتابة 
بيني وبينهم واإن وارته الثياب، طرقُت الأبواب وعر�سُت على اأهلها اأن 
اأعمل خادمة لدى منازلهم .. قالوا �سراحًة اأنني من القوم ال�سارقني 
 .. نبذي  على  اتفقوا  وكاأنهم  دورهم  لعتبة  عبوري  جميعهم  ورف�س 
زادت الأمور �سوًءا مع ندرة اللنب يف �سدري ل�سوء تغذيتي، فخرجُت 
من جديد اأت�سّول طعاًما واأنا اأحمل طفلي على ذراعي .. نظر اجلميع 
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اأحدهم  األقى  ثم   .. �سيء  اأي  اإعطائي  ورف�سوا  مني  و�سخروا  نحوي 
بك�سرة خبز اأ�سفل قدمه واأ�سار يل كي اآخذها .. ترقرقت الدموع يف 
عيني واأنا اأركع لألتقطها لكنه ركلها بقدمه بعيًدا عني اإىل كلٍب �سال 
مل يتاأخر عن التهامها .. نه�سُت و�سرُت يف طريقي، فقام �ساب اآخر 
بنزع ف�ستاين على حني غّرة من اخللف فظهر و�سم كتفي، ف�سرخُت 

اإليهم ب�سوت متعب:
 اإنني �سريفة مثلكم.	 

الباقون  فاأطلق  بذيئة،  باإ�سارة  ف�ستاين  نزع  َمْن  نحوي  فاأ�سار 
اأن  دون  يحدث  ما  ي�ساهد  وقف  جندي  اأمام  ال�ساخرة  �سحكاتهم 

يحرك �ساكًنا ..
وقف  ال�سارع،  ذلك  جانب  على  يقع  الرذيلة  بيوت  من  بيت  كان 
اأقرتب منه، لكني  باأن  اإيّل  اأمام بابه الكبري ي�سحك وي�سري  �ساحبه 
الأوىل  للمرة  ا�سمي  اأ�سمع  اأن  قبل  اأبكي بحرقة،  واأنا  اأكملت طريقي 

منذ وقت طويل حني ناداين �سوت اأنثوي:
�سبيل ..	 

التفتُّ اإىل م�سدر ال�سوت الآتي من الأعلى، كانت نافذة خ�سبية 
يف الطابق العلوي لبيت الرذيلة .. تقف فيها فتاة ن�سلية األقت نحوي 
الأر�س  التقطته من  اللحم  فيه قطعُة من  رغيًفا  بطيبة  تبت�سم  وهي 
وو�سعته يف فمي .. قبل اأن ُتغَلق النافذة ويتعاىل ال�سراخ من خلفها 

وكاأن اأحدهم �سرع يف �سربها ملا قامت به معي ..
يف تلك الليلة وجدُت ِجواًل من الدقيق واإناًء فخارًيا كبرًيا من الع�سل 
اأمام باب بيتي، كنت اأعرف مذاق ذلك الع�سل جيًدا، كان الع�سل الذي 
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لطاملا اقتطفه لنا ريان يف وادي الن�ساىل، فعرفُت اأن �سيدتي غفران 
من اأر�سلته اإيّل، وبكيُت، ل اأعلم للمرة الكم تنقذ �سيدتي طفلي من 
املوت .. متنيُت لو ا�ستطعت الذهاب اإليها وتقبيل قدميها لكنني كنت 
يومها   .. دائًما  اإليه  �سعت  ما  اإكمال  �سوى  مني  تريد  ل  اأنها  اأعرف 
فوق  وو�سعُته  الن�سل  عري�س  �سكيًنا  واأخرجُت  م�ستوقدي  اأ�سعلُت 
النريان، وانتظرُت حتى احمرَّ ن�سله مع ا�ستداد �سخونته، ثم قب�سُت 
ال�سكني  مبقب�س  واأم�سكُت  ال�سميك،  اجللد  من  قطعة  على  باأ�سناين 
اأ�سرخ �سرخات  ول�سقُت بن�سله جلد كتفي الأي�سر فوق و�سمي واأنا 
مكتومة �سعرُت معها اأن عينّي �ستخرجان من مقلتيهما، حتى األقيت 
الأر�س  و�سقطُت على  باأكمله،  و�سمي  ا مع احرتاق جلد  اأر�سً �سكيني 
األهث واأتاأوه من �سدة الأمل .. لكن داخلي اأق�سم اأنني �ساأكمل ما بداأته 

�سيدتي حتى موتي.

b
اأكملُت اأيامي يف املدينة التي اأكرهها واأكره اأهلها، ووا�سلُت بحثي 
النتيجة نف�سها  املال، كانت  ولو قدًرا �سئياًل من  عن عمل يجلب يل 
.. غري اأنني فوجئُت بعد اأيام اأخرى من البحث مبن ينحني اإيّل حني 
يريدين  باأنه  ويخربين  الطريق،  جانب  على  متعبة  بطفلي  جل�سُت 
العليا مل يكمل  املدر�سة  �ساًبا يف  له يف منزله، كان  اأعمل خادمة  اأن 
مقابل  منحة  له چارتني من  تقّدمه  ما  على  يعي�س مبفرده  الع�سرين 
وطفلي  اأنا  اإطعامي  �سيتوىل  اأنه  قال  الأوىل،  للقاعدة  اأبويه  خ�سوع 
واإن ا�ستطاع ادخار �سيًئا من نقوده �سيعطيني ثالث عمالت نحا�سية 
مقابل اهتمامي بنظافة بيته وطعامه، فوافقُت على الفور .. �سعرُت 
اأنني اأعرفه اأو رمبا راأيته من قبل، ف�ساألُته اإن كنا قد حتدثنا �سابًقا، 
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فاأنكر ذلك .. لكني منذ اليوم الأول يف بيته عرفت اأين راأيته عندما 
راأيُت �سورتها قبل �سنوات يف اإحدى اخلزانات اخل�سبية، كانت �سورة 
عاد  ومعها   .. املتو�سطة  مدر�ستها  ثوب  يف  غفران  لل�سيدة  مر�سومة 
للمرة الأوىل  ال�سابط كيوان  اليوم الذي ح�سر فيه  اإىل ذلك  ذهني 
اإىل وادي الن�ساىل واألقى القب�س على اأحد ع�سر ن�سلًيا بينهم زوجي 
حيدر فيما اأح�سر معه �ساًبا �سغرًيا اأعلن لل�سيدة غفران عن موافقته 
ت�ساءل عقلي  وقتها  زين،  اأخاها  كان   .. الأ�سراف عنها  باإزالة �سفة 
اأم  اإن كان موافقته لأعمل معه ندًما على ما فعله يف حقها،  متعجًبا 
اأنه من قبيل ال�سدفة، اأم تكون ال�سيدة غفران من ا�ستعطفته ب�ساأين 
اأنظف غرفه  اأحدثه عن هذا الأمر ووا�سلُت عملي يف بيته  ..  .. مل 
واأُعد له طعامه نهاًرا قبل اأن اأعود اإىل بيتي مع طفلي مع حلول امل�ساء 
اأغطي راأ�سي بقلن�سوة معطفي خ�سية اأن يعرفني اأحدهم فيقوم بنزع 
ثيابي لل�سخرية مني، كان يف داخله الطيبة نف�سها التي لطاملا �سعرُت 
بها داخل �سيدتي .. حتن الدماء لبع�سها حًقا .. حني راآين ذات مرة 
اأنظر اإىل �سورة ال�سيدة غفران القدمية مل يعّقب على الأمر و�ساألني 
عّما اإن كان طفلي بخري، هززُت راأ�سي اإيجاًبا اإليه، وقلت واأنا اأنظر 

اإىل ال�سورة:
مل اأجد يف نقاء قلبها ..	 

قال بجمود:
ل اأتذكر مواقًفا يل معها .. تركتني �سغرًيا جًدا لتعي�س بينكم.	 

قلت:
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التي 	  املعاناة  تعرف  ل  هنا،  بالبقاء  اخلري  لك  اأرادت  رمبا 
يواجهها كل طفل هناك ..

قال باجلمود ذاته:
رمبا ..	 

ثم تركني وغادر.
ال�سنوات  مر  باأول على  اأوًل  اأخبارها  يتابع  كان  اأنه  عرفُت لحًقا 
املا�سية، ول اأدري اإن كانت تعرف باهتمامه باأخبارها اإىل هذا احلد 
اأم ل، حتى اأنني �سرت اأعرف اأخبار الوادي واأخبار ال�سيدة منه دون 
احلاجة اإىل الذهاب اإىل باحة جويدا من اأجل لقاء اأي ن�سلية هناك 
خل�سًة، كنت كل ما اأخ�ساه اأن يوؤذيه الفار�س كيوان لإيوائي من املوت 
الفار�س  باأن  املخاوف  هذه  عن  حدثته  حني  طماأنني  لكنه   .. جوًعا 
كيوان يوا�سل ترقيته يف املنا�سب بني مدن چارتني ول ي�سغل باله بي 
.. لكن بال الأ�سراف الآخرين مل ين�سني قط، وا�ستمرت امل�سايقات 
القلن�سوة  ذا  معطفي  األب�س  �سرت  اأنني  حتى  انقطاع  دون  راأوين  اإن 
م�ساًبا  �سينمو  طفلي  اأن  اأعرف  كنت   .. منهم  اختباًء  و�ستاًء  �سيًفا 
للنا�س،  الظهور  عن  متاًما  عزلُته  بعدما  �سخ�سيته  يف  با�سطراب 
لكنني ا�سطررت اإىل ذلك خوًفا من تعر�سه لأي نوع من اأنواع الأذى 
عامه  عني  غم�سة  يف  بلغ  قد  واأجده  توقف  دون  ال�سنني  لتم�سي   ..
فكرُت   .. جويدا  يف  الأ�سا�سية  باملدر�سة  اللتحاق  �سن   .. ال�ساد�س 
كثرًيا يف هذه اخلطوة خوًفا ما قد يتعر�س له هناك، حتى انتهيت 
اإىل قراري بان�سمامه اإىل غريه من الأ�سراف لعدم اختالفه عنهم، 
جبهته  على  مر�سوم  الثياب  ُمزق  الأول  اليوم  يف  يل  عاد  اأنه  غري 
بالر�سا�س الأ�سود ر�سمة قريبة من و�سم الن�ساىل .. ظل ين�سج بقوة 
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يومها وهو يغمغم عن اعتداء من يكربونه �سًنا عليه دون �سبب .. كنت 
كانا  واأمه  اأباه  اأن  �سين�سون  ما  يوًما  اأنهم  ظننت  لأنني  املخطئة  اأنا 
حاملني للعار .. وقررُت يومها اأن اأعّلمه بنف�سي مثلما فعلنا مع اأطفال 
الن�ساىل يف الوادي .. كنت على ا�ستعداد اأن اأ�سرب واأ�سرب واأ�سرب واإن 
عانى طفلي مع هذا ال�سرب .. على اأمل اأن ي�ستعيد حقه كاماًل يوًما 

ما،  كما علمتني �سيدتي دوًما ..
 لكن الرياح التي هّبت فجاأًة لتقتلع كل �سيء جاءت ذلك ال�سباح 
بقلن�سوة  راأ�سي  اأغطي  زين  ال�سيد  بيت  اإىل  طريقي  يف  كنُت  حني 
جويدا  اأهل  من  للكثريين  الغريب  الزحام  بذلك  وفوجئُت  معطفي 
�سر  لأرى  الف�سول  اأ�سابني  وقتها  الأمن،  دار  اإىل  املوؤدي  الطريق  يف 
يف  يتطلعون  فوجدُتهم  الغفران،  يوم  غري  يوم  يف  الغريب  زحامهم 
ده�سة اإىل اجلنود وهم يجّرون رجاًل ي�سرخ باأعلى �سوته باأنه يريد 
مقابلة الفار�س كيوان، وحني جتاوزُت بع�س الواقفني اأمامي كى اأرى 
عندما  وعيي  اأفقد  كدُت  يل،  ماألوًفا  �سوته  بدا  بعدما  الرجل  ذلك 

وجدُته ذلك العجوز الذي اأراد �سق بطني يف كهفه قبل �ست �سنوات.

b
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سيرين

خرجُت من متحف الأمن ب»ِقبال« بعد اأن د�س�سُت �سورة ال�سابطة 
التي انتزعتها من كتاب اخلريجني اأ�سفل كم �سرتتي، وركبُت فر�سي 
عائدًة اإىل بريحا، ل يفّكر راأ�سي اإل يف �سيء واحد؛ ماذا اأفعل حني 
اأ�سل؟! وتت�ساجر يف راأ�سي اأفكاري اإن كان ما افرت�سه عقلي من و�ساو�س 
منذ البارحة �سحيًحا اأم جمرد خيالت �ستودي بي اإىل �سر اأعمايل، 
واإن كنُت قد ت�سرعُت بالقدوم اإىل »ِقبال« .. وما الذي دفعني اأ�ساًل 
اإىل انتزاع تلك ال�سورة من الكتاب؟! .. وماذا لو ا�ستطاع اآدم التعرف 
على �سورتها وكانت روحه ن�سليًة كما اأعتقد؟! .. ماذا �سيرتتب على 
ذلك؟! .. وماذا لو عرف اأ�سراف بريحا وال�سيد عبود بذلك واأبلغوا 
رجال الأمن؟! هل �ساأ�سري اأنا الأخرى ن�سليًة اأعاين الويالت بعد كل 
هذه ال�سنني؟! اأم اأعرتف من الآن اأنه ل ميتُّ يل ب�سلة واأترباأ منه، 
فيعفون عني اإن عرفوا حقيقته م�ستقباًل؟ .. يف هذه اللحظة جذبُت 
جلام ح�ساين بقوٍة فجاأة اأثناء رك�سه فرفع قائمتيه الأماميتني وكاد 

ي�سقطني، وحدثُت نف�سي ب�سوٍت عاٍل يف غ�سب:
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ماذا �سيغرّي اإن كان اآدم ن�سلًيا اأو �سريًفا يف �سيء؟!	 
واإن كان  اأحب كونه معي  اإنني   .. الغبية؟!  اأيتها  تفكرين  فيَم     

�سيطاًنا حتى .. 
نظرة  واألقيُت  ال�سابطة،  �سورة  فيها  املر�سوم  الورقة  واأخرجُت 
واألقيها  �سديد،  بغ�سٍب  يدي  يف  اأكّورها  اأن  قبل  وجهها  على  طويلة 
بكل طاقتي بعيًدا عني، ثم لكزُت ح�ساين بقدمي، ووا�سلت طريقي 
ب�سرعٍة اأقل ما كانت عليه قبل توقفي، لكن �سيطاًنا بداخلي جعلني 
اأتوقف من جديد بعد اأمتاٍر قليلة لأ�ستدير بح�ساين، واأعود واألتقط 
وعينيها  ال�سابطة  وجه  اإىل  ونظرُت  فردُتها  ثم  جديد،  من  الورقة 
مرة  �سرتتي  كم  اأ�سفل  واأ�سعها  بحر�ٍس،  اأطويها  اأن  قبل  القويتني 

اأخرى، واأوا�سل طريقي بدون توقف هذه املرة.
و�سلت بريحا قبيل الغروب .. واجتهُت اإىل منزيل مبا�سرة، كان 
اإن  ما  لكني  بعد،  الور�سة  من  يعد  مل  اآدم  اأن  فعلمُت  خاوًيا  املنزل 
وجدته  حتى  ف�ستاين  وخلعت  بغرفتي  اأغرا�سي  بني  ال�سورة  اأخفيت 

يعود وي�ساألني م�ستغرًبا:
اأين كنِت؟	 

قلت:
ذهبُت اإىل »ِقبال« �سبيحة اليوم لأزور �سديقًة يل هناك .. مل 	 

اأرد اأن اأقلق منامك باكًرا، لذا ذهبت دون اإخبارك ..
قال غا�سًبا: 

لقد اأقلقتني بالفعل ..	 
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لكني  به  اللحاق  حاولُت  بقوة،  خلفه  من  الباب  واأغلق  خرج  ثم 
الق�سرية  الداخلية  ثيابي  ت�سمح  مل  بعدما  الباب  عتبة  اأجتاوز  مل 
باخلروج، وبقيُت يف غرفتي اأنتظر عودته اإىل البيت مرة اأخرى واألوم 

نف�سي ب�سورة اأكرب ما كنت عليه اأثناء طريق عودتي.
فيه  عاد  الذي  اليوم  مثل  اخلارج  يف  كثرًيا  تاأخر  امل�ساء  ذلك  يف 
بر�سمة �سديقه، اإىل اأن عاد مع منت�سف الليل، ثم فتح باب غرفتي 
اإىل  واجته  برفق  الباب  فاأغلق  النوم،  فت�سنعُت  علّي  نظرًة  ليلقي 

غرفته.
يف الأيام التالية كان الت�سو�س الذي يع�سف بعقلي يف�سح تعابري 
وجهي رغًما عني، اأحياًنا كنت اأجد ل�ساين يفلت باأ�سئلتي اإىل الزبائن 
عّما اإن كانوا يعرفون �سيًئا عن م�سري ال�سابطة التي تركت املن�سة 
قبل �سنوات، كان اأغلبهم ل يعرف. واأحياًنا كانت عيني ل ترى اآدم اإل 
عاري ال�سدر حامل الو�سم  علي �سدره خا�سًة مع مراقبتي الالاإرادية 
اأجتنبه تلك  اأن  فاآثرُت  البيت مع كل حركة يفعلها،  اأو  الور�سة  له يف 
الفرتة حتى تهداأ اأفكاري، �ساألني باأحد الأيام على غفلة اأثناء تناولنا 

الع�ساء: 
هل هناك خطب ما يا خالتي �سريين ؟	 

قلت مبكر:
ماذا تق�سد؟!	 

قال:
 اأجد حالك متبدلة منذ اأيام .. هل اأذاِك اأحٌد اأو �سايقِك؟!	 
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قلُت والطعام يف حلقي دون اأن اأرفع عيني اإليه:
اإنني بخري ..	 

ثم �ساألته لأبّدل جمرى احلديث:
كيف اأحوالك بعد رحيل زهري؟	 

قال:
 �سارت الأيام طويلة وملة .. ل �سيء غري العمل والعودة اإىل 	 

التي كنا جنل�س عليها  التلة  اإىل  اأذهب بفر�سي  اأحياًنا   .. هنا 
قبل غروب ال�سم�س.

قلت:
 وماذا ب�ساأن اأحالمك ال�سيئة؟	 

قال:
روؤيتي 	  بعد  جديد  من  �سرتاودين  ظننتها  زمن،  منذ  تاأِت  مل   

ذلك ال�سعار على �سرتة الفار�س كيوان لكنها مل تاأِت..
قلُت با�سمة:

 مع الوقت �ستذهب عنك متاًما .. 	 
قال:
 اأمتنى ذلك.	 

ثم تابع مت�سائاًل:
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اأمل يعد من ذهب بر�سالتي اإىل زهري من جويدا؟	 
قلُت:

 ل اأعرف .. ملاذا؟	 
قال:
العاملني 	  لباقي  و�سيك  اليوم عن رحيٍل  الزبائن  اأحد   حدثني 

مبعامل الذخرية اإىل هناك بعد رحيل كبريهم، والد زهري .. 
قلت متعجبة:

 مل اأ�سمع عن هذا الأمر ..	 
قال بغري اكرتاث:

قال هذا الزبون اأثناء ثرثرته معي اأن هذا الأمر يحدث للمرة 	 
يف  حدثت  طارئة  بحالة  متعلق  الأمر  اأن  الرجل  يظن  الأوىل، 

وادي الن�ساىل املجاور جلويدا ..
وتابع ب�سوٍت قلق بع�س ال�سيء:

اأخ�سى اأن ُي�ساب زهري باأي اأذى ..	 
قلُت:

 �سيوؤّمن له عمه كل احلماية .. اإنه كبري ال�سباط الآن ولن يجد 	 
�سعوبة يف حمايته هو وعائلته ..

�سكت حلظات، ثم قال:
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هناك اأمر اأودُّ اإخبارك به ..	 
�ساألته: 

ماذا؟!	 
قال:
اقرتح الرجل نف�سه الذي اأخربين عن رحيل �سانعي الذخرية 	 

اأن اأذهب برفقتهم اإىل جويدا .. قد حتتاج الأح�سنة اإىل تبديل 
حدواتها اأو العربات اإىل اإ�سالح عجالتها اأثناء الطريق الطويل 
اإىل هناك، �سيحدثون ال�سيد عبود ب�ساأن اإر�سال حداٍد يرافقهم 

بالطريق ..
وتابع وهو يرتقب رد تعابري وجهي:

التي 	  الور�سة  من  ربًحا  اأكرث  العمل  �سيكون  جويدا  يف  وهناك 
نعمل فيها، و�ساأكون قريًبا من زهري حلمايته من اأي مكروه.

وخف�س نربة �سوته وهو يقول:
يف 	  راأيك  ما   .. بدونك  اأرحل  لن  اأنني  الرجل  اأخربت  لكني 

الذهاب �سوًيا اإىل هناك؟
�سممُت �سفتي وقلُت:

حتمل يل جويدا كل الذكريات ال�سيئة .. لن اأعود اإىل هناك، 	 
اإن اأردت الذهاب معهم  اذهب.

تعجب من نربة حديثي وقال:
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 ل لن اأذهب بدونك .. لقد كان اقرتاًحا من الرجل فح�سب، 	 
وظننت اأنِك قد توافقني.

واأكمل با�سًما:
اأحد ال�سباط هناك 	  اأ�سبُت  ا ..  اأي�سً يل ذكريات �سيئة هناك 

وظللُت م�سرًدا لأيام كثرية  حتى اعتنت بي املراأة التي �سلمتني 
اإليِك، ما زلت اأتذكر تلك الآونة رغم مرور �سنوات عليها ..

قلت ب�سوت هادئ واأنا اأنظر نحو طبقي:
كانت ن�سلية.	 

قال:
 كانت امراأة طّيبة على ما اأتذكر .. اأمتنى األ تكون قد اأُعدمت 	 

يف الباحة ..
فقلت واأنا اأختل�س النظر اإليه:

اأبي يف 	  ت�سبب  بعدما  واحًدا  ارتكبت خطاأً  اإن  ن�سليًة  اأ�سري  قد 
اختزال حماية �سفة ال�سرف لنا بهروبه من القاعدة الأوىل.

قال بابت�سامة رائعة:
 �ساأظل اأحبك خالتي �سريين واإن �سرِت قردة حتى.	 

اأحبه فيه، وقلُت  اأكرث ما  اآدم  التي عليها  �سحكُت، كانت الفطرة 
يف �سري:

واأنا �ساأظل اأحبك يا �سغريي مهما كنت ..	 
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ال�سيئة، وعلى  اأفكاري  �ساأن�سى متاًما  اأنني  لنف�سي  اأق�سمُت  ليلتها 
مر الأ�سابيع التالية بداأُت اأتنا�سى متاًما تلك الو�ساو�س التي مل جتلب 
الراأ�س وت�ستت الذهن، ووا�سلنا حياتنا يف بريحا بني  يل �سوى وجع 
التي كان  التلة  اإىل  اأذهب معه  اأوقات كثرية كنت  وبيتنا. يف  الور�سة 
يعتاد اجللو�س عليها هو وزهري بعدما قّل حجم عملنا يف ور�سة احلدادة 
مع رحيل معظم راكبي اخليول اإىل جويدا �سواء كانوا فر�ساًنا اأو من 
عائدين  طريقنا  ن�سق  ونحن  م�ساء  ذات  �ساألني   .. الذخرية  �سانعي 

منها اإىل البيت:
ماذا يفعل الرجل حني ي�سل �سن البلوغ؟!	 

�سحكُت وقلُت:
 ل �سيء.	 

وتابعُت:
 ينتظر ت�سعة �سنوات اأخرى حتى يتزوج �سرعًيا يف باحة جويدا.	 

قال:
 �ساأكمل عامي ال�ساد�س ع�سر قريًبا جًدا .. ل اأعلم يف اأي يوم 	 

چارتني  اإىل  بي  جاء  الذي  الرجل  اأن  اأتذكر  لكني   .. حتديًدا 
اأخربين حينها اأنني كنت اأبلغ التا�سعة .. اأتذكر مالحمه قلياًل..
قبل  زهري  اإىل  اآدم  ر�سالة  معه  اأر�سلُت  الذي  الرجل  راأيت  وقتها 
اآدم وناديُت الرجل، ثم  اأمامنا، فقاطعت حديث  اأكرث من �سهر مير 
�ساألته عندما اقرتب منا اإن كان زهري قد اأر�سل �سيًئا معه اإىل اآدم .. 

فقال:
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اإىل 	  �سكره  باإبالغ  واأو�ساين  التحية،  اإليكما  األقي  اأن  اأخربين 
معلمه ال�سيد �سقري.

�ساأله اآدم:
هل التحق باملدر�سة املتو�سطة هناك؟	 

اأجابه الرجل:
مل اأ�ساأله عن هذا الأمر، مل اأحَظ بوقت طويل معه .. اإنه يرافق 	 

عمه على الدوام .. واجلنود هناك ينت�سرون بكرثة حول بيتهم، 
كما ينت�سرون ب�سورة كبرية للغاية يف جويدا بعدما ُحدد يوم 
الغفران القادم ملحاكمة الن�سلية التي كانت رامية املن�سة قبل 

�سنوات ..

واأ�ساف: 

تتناثر الأخبار هناك اأن الن�ساىل يكّنون حًبا كبرًيا لتلك ال�سيدة 	 
وقد يحدث نوع من ال�سغب اإن اأقر القا�سي اإعدامها.

قال اآدم:

ماذا ارتكبت تلك الن�سلية؟!	 

نظرُت حلظتها اإىل اآدم، كانت تعابري وجهه عادية وبدا اأن �سوؤاله 
لال�ستف�سار فح�سب، اأجابه الرجل:

ل اأعرف، مل اأ�سغل بايل .. الأجواء يف جويدا خانقة هذه الأيام، 	 
وكرثة اجلنود هناك زادها اختناًقا.
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�سكرُت الرجل على اعتنائه بتو�سيل ر�سالتنا لأُنهي ذلك احلديث، 
بيتنا  اإىل  طريقنا  واأكملنا  ومي�سي،  يرتكنا  اأن  قبل  ب�سكري،  فرحب 
اختل�س بعيني النظرات بني احلني والآخر على وجه اآدم، ثم �ساألني 

عندما دخلنا اإىل البيت:
ما ق�سة الن�سلية التي كانت رامية املن�سة؟	 

قلُت بعد حلظة من التفكري:

ما، 	  بجرميٍة  ُتتهم  اأن  قبل  �سنوات،  قبل  املن�سة  رامية  كانت 
عربًة  لتكون  عنها  ال�سرف  �سفة  بنزع  املن�سة  قا�سي  وحكم 

لالآخرين من اأ�سحاب املنا�سب الرفيعة، هذا ما اأعرفه ..

قال:

ل بد اأنها فعلت الكثري للن�ساىل حتى يحبونها ذلك احلب الذي 	 
حتدث عنه الرجل.

قلُت: 

رمبا، ولكن النا�س يف جويدا اعتادوا اختالق الق�س�س وتهويل 	 
الأمور ..

فكر قلياًل ثم قال:

قد يتعلق ح�سد اجلنود هناك ب�سورة الن�سلي القوي يف ال�سورة 	 
التي راآها زهري مع عمه.

قلت واأنا اأ�سعل نريان امل�ستوقد:
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الأحداث 	  اإن   .. القادم  الغفران  يوم  خالل  �سيء  كل  �سيت�سح 
الكربى يف هذا البلد لطاملا ارتبطت بهذا اليوم.

ت�ساءل ب�سغف:
هل اأُعدم راٍم للمن�سة من قبل؟	 

قلُت:
 ل اأعتقد.	 

قبال،  متحف  يف  ت�سفحته  الذي  بالكتاب  الرماة  تذكرُت  ثم 
فاأردفت موؤكدة:

 مل ُيعدم اأي راٍم من قبل.	 
قال بحما�س:

ال�سبب 	  لهذا   .. القادمة  لالأجيال  حتًما  مثرية  ق�سة  �ستكون 
اأحب زهري النتقال اإىل جويدا حيث احلياة املفعمة بالأحداث 

املت�سارعة.
بعدها غرينا جمرى احلديث اإىل جمال اآخر حتى متكن النعا�س 
منا، وم�ست تلك الليلة وما بعدها من لياٍل قليلة، اإىل اأن جاء �سباح 
اأحد الأيام بنهاية ذلك الأ�سبوع ولحظُت تبدل وجهه، وقبل اأن اأ�ساأله 
عما اأ�سابه وجدته يقول بوجه حائر متقلب بعدما جل�س اإىل الطاولة:

زارين الكابو�س بالأم�س.	 
انتظرته يكمل، لكنه �سكت للحظة، ثم رفع عينيه اإيّل وقال:
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 ظهرت مالمح َمن يقتلني للمرة الأوىل، مل يكن ال�سابط كيوان 	 
من يرتدي �سعار الرامي على �سرتته .. كانت امراأًة جميلة .. 

تذبح عنقي بخنجٍر اأ�سفل قدميها ..
   راأيُت مالمح وجهها وهي تنظر يف عيني .. امراأة �سابة ذات 
عينني خ�سراوين، و�سعر بني ملموم، ترتدي ثيابها الع�سكرية، 
ُمثبت على �سدرها ذلك ال�سعار املعدين، مل اأ�ستطع املقاومة، 

كنت م�ست�سلًما للغاية .. اأنظر يف عينيها فح�سب.
اأ�سابني التوتر ما قاله، فحاولُت اإخفاء توتري، وقلُت با�سمة:

كما قلت لك، تتعلق كوابي�سك مبا يدور حولنا .. 	 
قال �سارًدا:

مل اأَر وجًها بهذا الو�سوح يف اأحالمي من قبل، لكنِك حمقة .. 	 
لول حديث ذلك الرجل منذ اأيام عن �سابطة املن�سة الن�سلية 

ملا زارين ذلك احللم ..
و�سم �سفتيه واأردف بنربة حزينة:

ظننت اأن تلك الأحالم �ستختفي مع اقرتابي من عامي ال�ساد�س 	 
ع�سر .. 

ثم حول نربته احلزينة اإىل نربة �ساخرة وهو يقول مغتاًظا:
كدُت اأعرف ما يناديني به املحدقون بي يف احللم .. لول اأنها 	 

قتلتني قبل و�سوح اأ�سواتهم متاًما ..
قلت بابت�سامتي ذاتها واأنا اأحمل معطفي لأ�سبقه اإىل الور�سة:



229

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�ستعرف احللم القادم اإًذا ..	 
اآدم، وخا�سًة مع  مل ي�ستطع عقلي جتاهل ذلك التطور يف اأحالم 
فانتهزُت  اليوم،  ذلك  طيلة  وجهه  على  ارت�سم  الذي  الكبري  الت�ستت 
ذاهبة  اأنني  اآدم  واأخربت  بالور�سة،  ال�سيد عبود  تواجد  فر�سة عدم 
اإىل  واجتهت  ال�سرقي،  ال�سوق  من  الفاكهة  بع�س  �سراء  اأجل  من 
ذلك  اأ�سابه  حني  �سنوات  �ست  قبل  اآدم  فح�س  الذي  ذاته  الطبيب 

الهياج، و�ساألته:

هل ي�ستطيع اأحد تذكر حياة حا�سد روحه ال�سابقة؟	 

قال بكل هدوء وثقة:

ل	 

قلت:

 ول يف اأحالم نومه؟	 

قال:

مل ت�سّجل كتب الطب التي قراأتها حالة م�سابهة.	 

قلُت:

 واإن حدثت؟ .. ماذا �سيحدث اإن حمل اأحدنا ذكريات حا�سد 	 
روحه؟

قال: 
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�سيعي�س اجلحيم ذاته بني املا�سي واحلا�سر .. �سيكون فري�سًة 	 
وَمن  احلقيقية  حياته  يف  ويكرههم  يحبهم  َمن  بني  لل�سياع 
اأحبهم وكرههم قدمًيا .. �ستطيح به اأمرا�س ا�سطراب النف�س 
اإن ُحو�سر يف ذلك اخلندق من التخبطات، واإن مل يكن عقله 

قوًيا مبا يكفي �سيهوي اإىل برزخ اجلنون ل حمالة ..
زاد ما قاله الطبيب من خماويف، فقلُت له بعدما خطرت يف بايل 

فكرة مل اأفكر بها من قبل:
.. هل 	  كثرًيا  اأفكاري  ت�ستت  الآونة  اأحالم غريبة هذا  تزورين 

هناك اأع�ساب جتعلني اأغط يف منامي دون قلق لأ�سحو بدون 
تذكر اأي �سيء منها؟

قال:
 نعم ..	 

ثم نه�س ومالأ يل كي�ًسا قما�سًيا �سغرًيا بع�سٍب م�سحوق كان باأحد 
الأواين الزجاجية املرتا�سة على جانب من الغرفة، وقال وهو يناوله 

يل:
اخلطيه مع املاء قبل النوم .. �سيجعل نومك هادًئا للغاية، اإن 	 

مفعول هذه الأع�ساب �سحر حقيقي ..
فقلت واأنا اأخرج له كل ما يف جيبي من عمالت نحا�سية:

 اعطني ما يكفيني ملدة �سهر كامل.	 
ففعل ذلك مرحًبا .. ثم �سكرُته وعدت اإىل الور�سة، قبل اأن اأعود 
اأنا واآدم اإىل البيت بعد انتهاء عملنا، وانتظرت حتى امل�ساء ثم اأذبُت 
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جرعًة من ع�سب الطبيب يف �سرابه ال�ساخن دون اأن يدري .. وحني 
نظرُت اإليه وهو يتجرعه قلُت يف �سري:

�ساحمني يا اآدم .. اأعرف اأنك �سرتف�س الأمر اإن اأخربتك به، 	 
لكنني اأحبك ول اأريدك اأن تخ�سر عقلك .. ل يتبقى اإل ثالثة 
كما  الرامية غفران  واإعدام  القادم  الغفران  يوم  اأ�سابيع على 
كل  هادًئا  نوًما  الأع�ساب  هذه  لك  �ست�سمن   .. اجلميع  يتوقع 
الأيام، بعدها  ليلة خالًيا من ومي�س ذكرياتك حتى متر هذه 
الرامية لالأبد، وبدورها �ستن�ساك  اأر�س چارتني تلك  �ستن�سى 
يف اأحالمك، لتكمل حياتك قوًيا كما اأنت دائًما، يفتخر بك اأهل 
بريحا جميعهم .. لقد خ�سرت اجلميع على امتداد �سنواتي ول 

ا .. اأريد اأن اأخ�سرك اأنت اأي�سً
بالفعل جنحت تلك الأع�ساب كما قال الطبيب، واإن اأ�ساب الفتى 
نوٌع من اخلمول اأثناء النهار جعل ال�سيد عبود يتذمر منه، لكني كنت 

اأعلم اأنه لن ي�ستغني عنه اأبًدا، فلم اأهتم بذلك كثرًيا .. 
وبداأت الأيام مت�سي يوًما وراء الآخر نحو يوم غفران ذلك ال�سهر 
.. تزداد معها �سعادتي بعدما توقفت اأحالم اآدم عن زيارته خاللها، 
وتوقعي الكبري بتوقفها متاًما مع موت رامية املن�سة .. ويف ظل فرحتي 
مبرور الأيام فوجئُت قبل يوم الغفران بخم�سة اأيام باأختي تطرق بابي 
لياًل بعد نوم اآدم .. تعجبُت حني وجدتها اأمامي، وظننُت اأنها ا�ستجابت 
اأخرًيا لر�سالتي التي اأر�سلُتها اإليها قبل عامني كي تاأتي للعي�س معي يف 
الفور،  على  الداخل  اإىل  واأدخلتها  كبري،  ب�سوٍق  فاحت�سنتها  بريحا، 
تتلفت  وجدتها  الطاولة  اإىل  �سيء عندما جل�سنا  باأي  اأنطق  اأن  وقبل 

حولها وتقول هام�سًة:
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لقد ظهر والدنا من جديد ..	 
تعجبُت وت�ساءلُت اإليها غري م�سدقة:

والدنا؟! ..  اإن كان حًيا لكان عمره خم�سة و�سبعني عاًما الآن ..	 
واأردفُت بعد حلظة بالتعجب ذاته:

هل ُاعتقل لُيعدم على املن�سة بعد كل هذه ال�سنوات؟!	 
هّزت راأ�سها نافية يف توتر، وقالت:

اأنه من قّدم نف�سه اإىل 	  اأقاربنا من جنود جويدا  اأحد  اأخربين 
الفار�س كيوان .. وعلى عك�س املتوقع مل يقدمه الفار�س كيوان 
اإىل القا�سي ملحاكمته بل جعل كبار اأطباء جويدا ي�سرفون على 

عالجه يف اهتماٍم كبري ..
ت�ساءلُت با�ستغراب:

القاعدة 	  باخرتاق  كيوان عن جرميته  الفار�س  يتغا�سى  وملاذا 
الأوىل؟

قالت هام�سًة وهي تقّرب راأ�سها مني:
اأبانا لديه ما يقاي�س به �سادة چارتني مقابل 	  اأن  يظن الرجل 

تربئته وتربئة ن�سله من تلك اجلرمية ..

 b
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غفران

كنت اأقف اأمام كوخي اأنظر اإىل العربة التي �ستحمل �سبيل وفا�سل 
اإىل جويدا ول تدور يف راأ�سي اإل كلمات كوابي�سي القدمية؛ »ُكتب عليِك 
الوحدة«، واإن كان جانًبا بداخلي راأى بكل واقعية اأن ما حدث لهما هو 

اأف�سل ما قد نح�سل عليه طبًقا ملا �سار يف الفرتة الأخرية.
ثم حتركت العربة وعيني ُمعلقة باأعني الطبيب اإىل اأن اختفت عن 
اأنظاري، فعدُت اإىل غرفتي وجل�ست على �سريري �ساردة يف اأفكاري، 
التي  من  بالأ�سود  مطلية  خ�سبية  قطعٍة  بتعليق  واأقوم  اأنه�س  اأن  قبل 
خاناٍت  اإىل  وق�ّسمتها  اأمامي،  اجلدار  على  املدر�سة  يف  ن�ستخدمها 
ا�سمي، ومن  الأوىل  الأبي�س، ثم كتبُت باخلانة  بالطب�سور ال�سخري 
اأ�سفله خم�سة وثالثون عاًما .. ويف اخلانة الثانية كتبُت حيدر الطفل، 
اأ�سفله  ومن  اآدم،  كتبت  الثالثة  اخلانة  ويف   .. واحد  يوم  اأ�سفله  ومن 
ع�سرة اأعوام، وحدثُت نف�سي با�سمًة حني انتهيت ونظرت اإىل اأعمارنا:

وادي حوران مع 	  اإىل  لكنت قد ذهبت  �سريفة  اأزال  ل  لو كنت 
بلوغ اآدم �سن الزواج ..
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رابعة  خانًة  اأ�سيف  نف�سي  وجدُت  جانًبا  الطب�سور  اأ�سع  اأن  وقبل 
.. عاًما  وثالثون  ثمانية  كتبت  اأ�سفله  ومن  »كيوان«،  فيها   كتبُت 
ثم عدت اإىل �سريري وجل�سُت اأنظر اإىل تلك اخلانات حتى اأغم�ست 

عيني.

b
يف اليوم التايل وجدُت الكتاب الذي حتدث عنه فا�سل يف عيادته، 
ت�سفحُت اأوراقه �سريًعا حتى و�سلُت اإىل ال�سفحات املكتوبة عن منور 
ال�سامو اجلبلية، كانت مثلما قال يل قبل رحيله حتكي با�ستفا�سة عن 
ال�سفات التي متّيزت بها تلك النمور من قوة افرتا�س و�سرعة وذكاء، 
لوفائها  لرتبيتها  القدامى  امللوك  حب  عن  كاملة  �سفحة  واأُفردت 
يوؤذونها،  العنيف بغري رحمة من  انتقامها  ال�سديد ملحبيها، كذلك 
وقتها جال يف بايل ق�سة العجوز عن زوجة امللك التي كاد يفرت�سها 
النمر على من�سة الباحة، وعندما خطرت اإىل ذهني كلمات الطبيب 
حني قال اأن اآدم �سيعود من اأجلي هم�سُت اإىل نف�سي بابت�سامة حزينة 

واأنا اأتذكر ما فعلته بندمي:
بل �سيعود ليقت�س مني، اأيها الطبيب ..	 

عندما  ناردين  �ساألتني  وهناك  كوخي،  اإىل  الكتاب  اأخذت  ثم 
لحظت اأن عدد احلا�سرين من الأطفال مل يزد بعدما انتقلت �سبيل 

للعي�س بني الأ�سراف وظل كما هو ل يتجاوز ع�سرة اأفراد:
ماذا �سنفعل �سيدتي؟	 

فابت�سمت وقلت:
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�سنكمل ما نفعله.	 
قالت بنربة حمبطة وهي تنظر اإىل الأطفال:

حتى هوؤلء �سيرتكوننا مبجرد اأن ي�سّبوا، مثل غريهم ..	 
قلت با�سمة:

اإنهم واإن �سّلوا �سيهديهم تعليم عقولهم من جديد .. لنكمل يا 	 
�سديقتي اإىل اأن تفارق اأرواحنا اأج�سادنا.

الأطفال  اإىل  درو�سنا  وا�سلنا  وبالفعل  مبت�سمة،  براأ�سها  اأوماأت 
من  الأيام  مرور  على  يعيننا  ما  بتوفري  ريان  تكّفل  فيما  وناردين  اأنا 
طعاٍم من خري الأر�س اخل�سبة بجوار الوادي واأقرا�س الع�سل بكهوف 

اجلبال القريبة.
من�سة  على  بطفلها  �سبيل  ب�سعود  عرفت  عندما  كثرًيا  فرحُت 
الباحة لي�سبح حيدر ال�سغري على مراأى من اأعني الأ�سراف جميعهم، 
دخول  من  اليوم  ذلك  ُمنعوا  لكنهم  هناك  الن�ساىل  راآها  لو  ومتنيُت 
جويدا حتى، كنت اأعرف كذلك اأن كيوان �سيمنعها عن زيارتنا اأو من 
توا�سلها بالن�ساىل، فتقبلت ذلك ب�سدر رحب يوؤمن باأن بقاءها حية 

هي وطفلها هو يف حد ذاته ن�سٌر كبري لنا ..

الن�ساىل  �سبان  اإىل مطاردة  الأ�سراف  الأيام اجته جنود  تلك  يف 
الذين عربوا اخلام�سة والع�سرين واإن مل يرتكبوا اأي جرم كاأن بلوغهم 
�سن الزواج كان اجلرمية التي ارتكبوها، فغادر معظمهم عن وادينا، 
يف  كثرية  لياٍل  يختبئ  ظل  الذي  ريان  مع  طويل  نقا�س  بعد  فاآثرُت 
الكهوف القريبة من الوادي باأن يبتعد عن وادينا هو الآخر لئال يوؤذيه 
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كيوان، وبعد رف�س ُمطلق مثل الطبيب، ان�ساع اإىل رغبتي يف نهاية 
الأمر بعدما وعدُته باأنني �ساأبقى بخري .. وبهذا فقدت جناحي الثالث 
اإل ناردين التي حتملت معي  اأيام قليلة ومل يتبَق ملعاونتي  يف غ�سون 
�سئون املدر�سة �سباًحا وجمع اأقرا�س الع�سل وبع�س الثمار من الوادي 
اخل�سب املجاور م�ساًء، واأحياًنا �سوؤال بع�س الفتيات الالتي يرتددن 

اإىل جويدا اإن كّن قد راأين �سبيل اأو �سمعن اأخباًرا عنها.
مع مرور كل اثني ع�سر يوًما للغفران كنت اأ�سيف ل�سنوات اأعمارنا 
حيدر  اأمت  وعندما  واحًدا،  عاًما  غرفتي  يف  اخل�سبية  القطعة  على 
كيوان  عنا  ان�سغل  بعدما  قلياًل  وادينا  متنف�س  زاد  عامني  ال�سغري 
مبن�سبه اجلديد، لكني عرفُت من اإحدى الن�سليات مبا حدث ل�سبيل 
واملعاناة التي عانتها يف �سوارع جويدا، فكّلفت اأحد ال�سبان ال�سجعان 
من كانوا يتعلمون معي قبل �سنوات بحمل ح�س�س من طعامنا اإليها 
يف اأوقات الليل، كنت اأعلم اأنها �ستعرف اأنها منا واأننا �سنكون دعًما 
عماًل  لها  وّفر  قد  الأ�سراف  اأحد  اأن  عرفُت  ثم  هدفها،  لإكمال  لها 

فاطمئن قلبي قلياًل.

b
ذلك،  بعد  املتتالية  الكثرية  الأ�سهر  خالل  جديد  يحدث  مل 
واحلانات  يقّلون،  اأخرى  واأحايني  اأحياًنا  يزيدون  وكانوا  الطالب 
�سكارى  �سحكات  بني  الليل  طوال  باملو�سيقا  ت�سدح  هي  كما 
هناك،  ك�سبهن  �سبيل  وجدن  الالتي  والفتيات   .. الأ�سراف 
بدون  اأو  ل�سبب  اجلنود  يعتقله  َمن  تطول  كانت  التي  والإعدامات 
الباحة. اإىل  غفران  يوم  كل  الذاهبات  احلوامل  والن�سليات   �سبب، 
اأوقات كثرية كانت خميلتي تذهب اإىل عد الأيام اإىل بلوغ اآدم عامه 
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ال�ساد�س ع�سر، فاأجد نف�سي اأعيد فتح كتاب الطبيب الذي تركه يل 
لأقراأ ال�سفحات اخلا�سة بنمور ال�سامو من جديد، واأعي�س بني خيالتي 
بتذكره يل وعودته اإىل الوادي �ساًبا ي�سبه ندمي يف كل �سيء .. مل اأمتَن 
قط اأن يعود ثائًرا بروحه، اأردت اأن يعود كما هو .. �ساًبا قوًيا يكمل معي 
الطريق يف بناء عقول القادمني من الن�ساىل. كذلك كنت اأ�ستاق كثرًيا 
اإىل الطبيب وجل�سات نقا�سنا �سوًيا كما هو احلال مع ريان الذي انقطع 
عن زياراته اخلفية يل فجاأة، مل يقبل عقلي اأن يفّكر يف احتمالية موته 
اأثناء هروبه من اإحدى دوريات خيالة الأ�سراف، وظللُت متم�سكة باأمل 
 زيارته يل يف اإحدى الليايل القريبة ليحكي يل �سبب اختفائه املفاجئ ..
لتم�سي الأيام جميعها على هذا النحو واأبلغ عامي الأول بعد الأربعني 
يف وقٍت كنت اأ�سعر داخل نف�سي باأنني جتاوزت املائة عام بعدما بداأت 

الأحالم تذبل بداخلي.
يف ذلك العام ترّقى كيوان لي�سبح كبري �سباط چارتني يف عمره 
على  الباقية  ال�ست  ال�سنوات  انق�ست  لو  متنيُت   .. والأربعني  الرابع 
بلوغه اخلم�سني �سريًعا لرنتاح من �سره، لكن ما حدث اأنه عنّي �سابًطا 
�ساًبا ليخت�س ب�سئون الن�ساىل كان ي�سبهه يف طباعه وغلظته اإىل حد 
كبري، وكاأنه اأراد اأن يبلغنا اأن هذه الدائرة لن تنتهي اأبًدا حتى تفنى 

احلياة على الأر�س.
منذ بداية ذلك العام وبداأ ذهني ين�سغل ل اإرادًيا بكل ما يحدث 
حانات  اإىل  والآخر  احلني  بني  اأذهب  نف�سي  ووجدُت  جويدا،  يف 
لأ�ستمع  هناك،  يرونني  وَمن  ناردين  من  كربى  ده�سة  و�سط  الوادي 
اإىل الأحاديث التي تتناقلها األ�سنة فتيات الرذيلة دون اأن األقي �سوؤاًل 
واحًدا، كنت اأعرف اأن خرب �سماع �سوت زئري واحد يف اأي مدينة مبدن 
چارتني �سي�سري يف �سرعة الربق حديث الأل�سنة جميعها هناك، واإن 
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كنت األوم نف�سي كثرًيا لتعلقي كل هذه ال�سنوات بوهم رجوع اآدم الذي 
حتى واإن عاد لن يكون ندمي اأبًدا .. واأظل اأكرر ت�ساوؤلتي اإىل نف�سي 

لعّلها تقتنع بعدم عودته:
وجتّرع 	  الأ�سراف  بني  عا�س  قد  كان  اإن  اإلينا  �سيعيده  ماذا   

من  تثور  روحه  �سيجعل  الذي  وما  بينهم،  الن�ساىل  كراهية 
الأ�سا�س اإن مل يعاِن من ال�سغط الذي عاناه ندمي؟ ..

يف  احلانات  اإىل  واأذهب  جمدًدا  اأفعلها  نف�سي  اأجد  كنت  لكني 
انتظار خرب �سماع ذلك الزئري .. وبني انتظاري لأي خرب اآٍت من مدن 
الأ�سراف، وبني اأوهامي باأن اأجده ذات يوم يدّق بابي ليحت�سنني بعد 
كل هذا الغياب، وجدُت �سبيل تعود اإيّل تلك الليلة لتخربين عن ظهور 

ذلك العجوز »ُخ�سيب« مرة اأخرى، ت�ساءلُت اإليها يف خوف:

اأمل ميت؟!!	 

هّزت راأ�سها نفًيا، واأ�سافت بتجهم كبري:

كان 	  فيما  الأمن  دار  نحو  ويجّرونه  به  مي�سكون  اجلنود  راأيُت 
ي�سرخ اإليهم باأنه جاء ملقابلة الفار�س كيوان بنف�سه ..

وجدُت فخذّي تهتزان من الرع�سة التي �سرت فيهما، وقلت:
حني يعلم كيوان مبا لديه لن يتاأخر عن قتل طفلك، وقتلِك اأنِت 	 

ا، وقتلي، وقد ير�سل من يقتل الطبيب يف ال�سمال .. قبل  اأي�سً
اأن يقتل الن�ساىل جميعهم ..

قالت:
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لذا جئت اإليِك �سيدتي .. من ح�سن حظنا اأن ال�سيد كيوان يف 	 
زيارة اإىل مدينة اأخرى ومل يلتِق العجوز اإىل الآن ..

وت�ساءَلت بحنق �سديد:
انتظر كل 	  .. ملاذا  التوقيت؟!  الرجل يف هذا  ملاذا يظهر ذلك 

تلك ال�سنوات؟!
قلت:

يريد هذا املجنون النتقام مني ومن الأ�سراف يف وقت واحد .. 	 
ارتكب الطبيب خطاأً كبرًيا عندما اأخربه باأن اآدم الذي يحمل 
العام  هذا  اإن   .. حينها  اأعوام  ع�سرة  لديه  كان  ال�سامو  روح 
اأن�سب توقيت له لتنفيذ ما خطط له .. اآدم وقد بلغ ال�ساد�سة 
باأكمله بني يديه  اأمن چارتني  ع�سر، وكيوان الأهوج وقد �سار 
.. �سي�سرع كيوان يف قتل الن�ساىل مبجرد اأن يزور ذلك الكهف 
النقو�س  تلك  بِقدم  القدمية  النقو�س  خُمت�سي  من  ويتاأكد 
روح  تثور  اأن  الرجل  ذلك  و�سينتظر   .. و�سحتها  واجلداريات 
لت�سبح  املميت  الأ�سراف  الباقني لريدوا عدوان  لي�ستنفر  اآدم 

حرًبا لن ينجو منها اأحد ..
وتابعُت بعدما �سمتُّ لهنيهة:

اإّن هذا الرجل نذٌل كبري .. �سيقّدم ما يعرفه اإىل كيوان مطالًبا 	 
باإخ�ساعه للقاعدة التي تعفي املذنبني من جرائمهم اإن حموا 
اأر�س چارتني، لن يلتفت كيوان بطي�سه اإىل اخلبث الذي يكّنه 
 .. ذنبه   التكفري عن  فح�سب  يريد  اأنه  �سيظن   ، الرجل  ذاك 
قد يربئه فعاًل من ُجرمه باجتياز القاعدة الأوىل اإن دّله على 
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مكان الكهف، وقد يقّدمه كبطٍل اإىل اأهل چارتني ..
ثم �ساألتها:

 متى يعود كيوان اإىل جويدا؟	 
قالت:

  ل اأعرف..	 
كان عقلي متوتًرا للغاية واأنا اأقول:

 اإن الدماء اآتية ل حمالة .. اأف�سد ذلك الرجل كل الأمور فجاأة..	 
بلهجة  تقول  �سبيل  وجدُت  عقلي  وجتمد  امل�سو�س  تفكريي  وو�سط 

جافة كنت اأ�سمعها منها للمرة الأوىل:
لريّدوا 	  الن�ساىل  بداخل  ال�سواري  اأرواح  ترث  مل  اإن  وماذا 

اأ�ساًل  اآدم  هناك  يكن  مل  اإن  ماذا   .. كيوان؟  ما�سيفعله  على 
لي�ستنفرهم؟

، مل تكن حتتاج اإىل اإجابتي،  نظرُت نحوها وزمُت �سفتي و�سكتُّ
فقالت:
هل نقّدم رقابنا بهذه ال�سهولة �سيدتي؟	 

وت�ساءلُت  بها،  حتدثت  التي  اللهجة  من  ده�سة  يف  نحوها  نظرُت 
داخل نف�سي:

غرّيت 	  قد  الأ�سراف  بني  ق�ستها  التي  ال�ست  ال�سنوات  اأتكون 
بداخلها اإىل هذا احلد؟!
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فقالت م�سيفة باللهجة ذاتها:
العهد 	  ذلك  ب�ساأن  معرفته  مبجرد  وطفلي  اأنا  كيوان  �سيقتلني 

�سيهللون  اأ�سراف چارتني جميعهم.  اأمام  قتلني  واإن  الدموي، 
لقد   .. بيوتهم  اإىل  يعودوا  اأن  قبل  و�سين�سوننا  اأكرث،  ل  ملقتلنا 
حيواناتهم  و�سنظل  ن�ساىل  اإننا  جتاهنا.  بداخلهم  ما  عرفُت 

مهما فعلنا �سيدتي ..
�ساألُتها يف ا�ستغراب �سديد يف ت�سكك ما تفكر به:

هل �ستفعلينها؟!	 
�سمتت لثانية، وقالت:

 �ساأترك لهم اخليار اأوًل .. اإن ارتكب كيوان هذا اخلطاأ �ساأعاقبه 	 
هذه املرة .. لن اأعود اإىل جويدا �سيدتي .. رمبا حلمُت كثرًيا 
باأن اأ�سبح اأنا وطفلي �سريفني، لكننا جترعنا ما ل ُيطاق خالل 

تلك ال�سنوات هناك ..
وتابعت بعدما اأخرجت زفرًيا هادًئا:

لكن يح�سب لها اأنها غرّيت الكثري بداخلي ..	 
واأ�سافت:

الرحالة 	  من  الع�سرات  �سكانه  يتجاوز  ل  بعيًدا  وادًيا  اأعرف 
�سيًئا،  عنه  يعرفون  وجنوده  كيوان  اأن  اأعتقد  ل   .. الن�ساىل 
يرتكِك  لن  معي،  تاأتي  اأن  اأريدِك   .. هناك  اإىل  حيدر  �ساآخذ 

كيوان هذه املرة.



242

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

فابت�سمُت اإليها وقلت:
باأمرِك 	  اأعتد الهروب يا �سغريتي .. �ساأبقى هنا .. اهتمي  مل 

اأنِت وحيدر هناك ..
اأن  مبجرد  كيوان  �سيفعله  فيما  فكرُت  بعدما  اأقول  وجدتني  ثم 

ي�ستمع اإىل العجوز:
 لن ت�ستطيعي القرتاب بطفلك من الكهف بعد معرفة كيوان 	 

باأمره .. �سيحا�سره جنوده من كل جانب.. و�سيقتل كل ن�سلي 
يقرتب منه على م�سافة ميل.

فابت�سمت يل �سبيل وقالت:
الطبيب 	  اأدرك   .. �سيدتي  هناك  اإىل  للذهاب  حاجة  يف  ل�سُت 

فا�سل اأن هذا الأمر �سيحدث قبل �ستة اأعوام.

b
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 غفران 

ت�ساءلُت يف ده�سة كبرية:
 ماذا اأدرك الطبيب قبل �سِت �سنوات؟!	 

قالت �سبيل:
 	 .. فخذه  نزيف  من  �سينجو  العجوز  ذلك  اأن  عرف  اأنه  يبدو 

وتوّقع باأنه �سيفعل ما ينوي فعله الآن، فوجدُته يقول يل هام�ًسا 
يوم حملتنا العربة �سوًيا اإىل جويدا؛ اإن اأغ�سبوِك فاذهبي اإىل 

قرب حيدر لتنتقمي منهم ..
اإىل قرب حيدر  الزائر  الن�سلي  اأنه نقل متثال  اأدركُت حلظتها     
القابع بني قبور قتالنا .. ومع كل ا�ستداد للمعاناة التي عانيتها 
يف جويدا كانت كلماته تقفز اإىل راأ�سي .. لكني كنت اأ�سرب من 
اأجل يوم ين�سى فيه الأ�سراف اأ�سلنا .. ويعاملون طفلي كواحد 

منهم ..
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�سكتُّ مفكرة للحظات مت�سككة ما قالته، اأو حتديًدا ما فهمته 
من كالم الطبيب، ثم قلت:

هل تاأكدِت من ذلك؟!	 
اأوماأت براأ�سها نافية، وقالت:

ل .. لكني حني ملـّحت له اإن كان ما فهمته �سحيًحا .. ابت�سم يل 	 
وهو يومئ براأ�سه قبل اأن يغادر مع اجلنود ..

   اأعتقد اأنني اأعرف تفكري الطبيب فا�سل جيًدا، واأنا متاأكدة اأنه 
عنى ذلك حًقا ..

قلت واأنا اأتذكر الأيام التي كان يغيب بها ُقبيل ولدة حيدر بحجة 
ذهابه اإىل بع�س الوديان الأخرى ملداواة مر�ساهم:

 لنتاأكد من ذلك اإًذا ..	 
ثم تركنا حيدر ال�سغري مع ناردين، وحملُت م�سباًحا زيتًيا ومعّول 
الن�ساىل  مقابر  اإىل  وذهبنا  ريان،  ان  يخ�سّ كانا  حديديني  وجاروف 

تغطي �سبيل راأ�سها بقلن�سوة معطف ثقيل، اإىل اأن و�سلنا هناك.
اإليه  التعرف على قرب زوجها، فاجتهنا  تاأخذ �سبيل حلظة يف  مل 
اأم�سكت  بينما  واجلاروف  باملعول  رماله  اأحفر  بداأُت  ثم  مبا�سرة، 
�سبيل بامل�سباح .. وبعد جهد كبري بلغُت عمًقا كافًيا لي�سدر اجلاروف 
�سبيل  قّربت   .. باأ�سفله  �سيًئا  �سرب  بعدما  خمتلًفا  رنيًنا  احلديدي 
التي  زوجها  جثة  عظام  اإحدى  كانت  احلفرة،  داخل  اإىل  امل�سباح 
بيدي  اأزلُت  حني  اأجفلت  �سبيل  اأن  لحظُت  ال�سربة،  من  ته�سمت 
ال�سدري،  قف�سه  و�سلوع  اأخرى  معها عظاًما  عنها وظهرت  الرتاب 
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لكني   .. الطبيب  اأ�ساءت فهم كلمات  �سبيل قد  اأن  اأتيقن  بداأُت  فيما 
اأكملت حفري على امتداد القرب ناحية عظام ال�ساقني دون اأن اأ�سنع 
مزيًدا من العمق، وخا�سًة بعدما حت�س�سُت بيدي الرمال اأ�سفل العظام 
قالت  باأ�سفلها،  �سلب  �سيء  بوجود  يوحي  ل  رملًيا  ملم�سها  ووجدت 

�سبيل باإحباط وهي جتل�س مقرف�سًة تنظر اإىل العظام:
يبدو اأن الطبيب ق�سد �سيًئا اآخر ..	 

اجلثة  ن�سف  تغطي  التي  الرمال  اجلاروف  ب�سن  اأنخر  واأنا  قلت 
ال�سفلي:

لو قال لِك ذلك لق�سده بالفعل .. لكننا على الأقل عرفنا اأنه مل 	 
يعِن اأنه اأتى بالتمثال باأكمله.

ثم توقفُت عن حديثي عندما ارتطم �سن اجلاروف ب�سيء �سلب، 
فقالت �سبيل مت�سائلة:

هل وجدِته؟!	 
بذلك  برفق  ليحتك  واخلارج  للداخل  اجلاروف  اأحرك  واأنا  قلت 

ال�سيء:
غالًبا ..	 

ثم بداأُت اأزيل على نحٍو �سريع الرمال التي تغطيه لتظهر اأنف راأ�س 
بحر�س  قدميها  وثبتت  احلفرة،  اإىل  �سبيل  معي  هبطت   .. التمثال 
بعيًدا عن العظام من اأ�سفلها، وبداأت تزيل بيدها الرمال اإىل جانبي 
القرب فيما خلخلُت بيدي الراأ�س مييًنا وي�ساًرا اإىل اأن اقتلعُته .. فقلت 

واأنا اأنظر اإىل وجه التمثال الزائر:
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يف 	  الن�ساىل  م�سري  ليغرّي  بلده  يف  ُولد  الطبيب  هذا  اأن  يبدو 
وتارًة  ت�سعه،  اأن  قبل  اأمه  بعد موت  اآدم  ينقذ  تارًة   .. چارتني 

اأخرى يحمل �سخور حوران بعيًدا عن اأيدي كيوان.
حفرُت مزيًدا من الرمال، مل اأجد اأي �سخور اأخرى .. قالت �سبيل 

واأنا اأ�سع اجلاروف جانًبا:
�سخور 	  من  نع  �سُ التمثال  ذلك  باأن  العجوز  ذلك  �سدق  اإن   

حوران �سيفي هذا الراأ�س بالغر�س ..
فقلت:

هل ل زلِت توّدين فعلها حًقا؟	 
قالت وهي مت�سح بيدها الرمال عن راأ�س التمثال:

�سيقتلنا كيوان على اأي حال �سيدتي ..	 
واأ�سافت بعد حلظة من ال�سمت:

 �ساأكون ردة فعل ل اأكرث .. اأمتنى اأن ي�سجن العجوز ول ي�سّدقه 	 
.. اأعدك اأنني لن اأفعل �سيًئا وقتها .. اأما اإن تركته يقتل الن�ساىل 
�سيكون  الأرواح بداخلهم، ف�سكوتنا  اإيقاظ  جميعهم خوًفا من 
اخليانة الكربى لأهلنا .. هيا، علينا اأن نعود اإىل الوادي، ل بد 

اأن اأرحل يف اأ�سرع وقت ..
املرُتبة  بثيابنا  اأخرى على نحو �سريع، ثم عدنا  ردمنا القرب مرة 
اأن  اإىل  املت�سع،  اأ�سفل معطفها  التمثال  راأ�س  �سبيل  ت�سع  الوادي  اإىل 

و�سلنا الكوخ فو�سعته بني اأغرا�سها، وقبل اأن تغادر قالت يل:
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اإنه طيٌب مثلِك، ويعرف دائًما 	   .. اآواين يف بيته  اأخاِك من  اإن 
اأخبارِك .. اإن جاءتِك فر�سة ذات يوم مل�ساحمته فال تتاأخري 

يف ذلك �سيدتي.
اأ�سمعها منذ  التي  اأ�سعد الأخبار  تفاجاأت ما قالته .. كان ذلك 

وقت طويل، ف�ساألُتها:
هل هو بخري؟	 

قالت وهي تغادر:
 يف اأف�سل حال �سيدتي .. اإنه من ال�ساحلني الذين حتدثِت عن 	 

وجودهم بني الأ�سراف.
فقلت:

 فلتفكري فيه اإًذا قبل اأن تاأخذي ذلك القرار ..	 
قالت:

�ساأفعل بكل تاأكيد ..	 
ثم حملت طفلها وحقيبتها التي حتتوي راأ�س التمثال واحت�سنتني 
واأنا  خماويف  بني  اأعي�س  وترتكني   .. لتغادرنا  ناردين  احت�سنت  ثم 
ترى  اأن  قبل  وكيوان،  العجوز اخلبيث  بني  يدور  الذي  احلوار  اأتخّيل 
 .. العجوز  ميلكها  التي  املخطوطات  بيده  يلم�س  وهو  كيوان  خميلتي 
الكهف  جدران  دّونتها  التي  والكلمات  اجلداريات  على  يده  وميّرر 
لياأخذ قراًرا كفياًل مبقتل ع�سرات الآلف من الأبرياء يف اآن واحد .. 
وبداأُت اأعد الأيام يف انتظار قدوم فر�سان الأ�سراف اإىل الوادي بحًثا 
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عن �سبيل وطفلها، ينتابني اخلوف الأ�سد يف حياتي كلها، حتى اأنني مل 
اأ�ستطع تقدمي درو�سي اإىل الأطفال ولو ملرة واحدة منذ زارتني الفتاة 
.. كنت فقط اأجل�س يف غرفتي اأنظر اإىل اأعمارنا املُدّونة على القطعة 
حتدثني  ونف�سي   .. اآدم  و�سلها  التي  عاًما  ع�سر  وال�ستة   .. اخل�سبية 
.. احلدوث  على  اأو�سكت  قد  قط  اأمتناها  مل  التي  چارتني  نهاية   اأن 
�ساألُت ناردين اإن كانت تعرف وادًيا بعيًدا لتختبئ فيه تلك الأيام .. 
قادمة  الدماء  من  عا�سفة  اإن  فقلت  ال�سبب،  عن  باندها�س  �ساألتني 

�ستطيح باجلميع .. فابت�سمت وقالت:
اآخر، واإن كنت 	  اأعرف مكاًنا   لقد مررنا بالكثري �سيدتي .. ل 

اأعرف حتى .. فهنا مكاين.
الوادي يف  نحو مدخل  بعيًدا  اأنظر  الأيام  تلك  م�ساء يف  كل  كنت 
الن�ساىل  اأرى �سحكات  .. فيما  اأي حلظة  الأ�سراف يف  انتظار قدوم 
اأن  .. متنيُت فقط  اآٍت  يعلمون ما هو  ي�سريون جيئة وذهاًبا، ل  وهم 
ثارت  اإن  نفًعا  يجدي  قد  املا�سية  ال�سنوات  يف  معهم  فعلُته  ما  يكون 

اأرواحهم ..
ثم حدث ما انتظرته ل�ستة اأيام .. ووجدُت الطلقات النارية تدوي 
من  جمموعة  ووجدُت  قبل،  من  نعهدها  مل  بكرثة  الوادي  �سماء  يف 
اخليالة يقتحمون �سوارع الوادي ظهًرا مثلما حدث من قبل .. لكنهم 
كانوا جميًعا يف طريقهم مبا�سرة اإىل كوخي .. كان يقودهم الفار�س 
ال�ساب الذي عّينه كيوان، والذي ترّجل عن ح�سانه قبلهم وتقّدم اإيّل 

و�ساألني بحدٍة دون مقدمات:
اأين الفتاة وطفلها؟	 
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قلت:
 اأي فتاة؟!	 

فوجئُت به ي�سفع وجهي �سفعًة اأ�سالت الدماء من وجهي، واأ�سار 
اإىل  ثم دخل   .. الوادي  اأرجاء  الفتاة يف كل  بالبحث عن  اإىل جنوده 
متثال  راأ�س  عن  �سيبحث  اأنه  اأعرف  كنت  بنف�سه،  ليفّت�سه  كهفي 
الن�سلي ظًنا منه اأنني اأخذته .. ثم خرج اإيّل ويف يده كتاب احليوانات 
املنقر�سة، بعدها اأ�سار اإىل اأحد جنوده دون اأن ينطق، فقام اجلندي 
بتكبيل يدّي وقدمّي بغلظة .. وكذلك قام جندي اآخر بتكبيل ناردين، 
الروؤية،  عيني  عن  حجب  اأ�سود  قما�سي  بغطاء  راأ�سي  ُيغطى  اأن  قبل 

ويدفعني اأحدهم عنوًة اإىل اإحدى العربات التي حملتني اإىل جويدا.

b
جويدا  �سجن  يف  اأنها  اأعرف  كنت  �سيقة  زنزانة  اإىل  اقتيادي  مت 
الذي ذرعُت درجاته قدمًيا عديد املرات، وهناك ك�سف ال�سّجان عن 
راأ�سي الغطاء الأ�سود قبل اأن ُيغلق الباب احلديدي من خلفه دون اأن 
ينزع الأغالل عن يدي اأو قدمي .. اقرتبُت من باب الزنزانة وناديُت 

باأعلى �سوت:
 ناردين .. ناردين ..	 

لكن اأحًدا مل يجبني قط.
مكثُت يف زنزانتي ل اأ�ستطيع عد الأيام اأبًدا بعدما كان ظالمها ل 
يفّرق بني الليل والنهار وكاأنهم اعتربوين من اأ�سد املجرمني خطورًة، 
والذين اأُعدت من اأجلهم الزنازين ال�سفلية امل�سمتة اجلدران، لكني 
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انتبهت مع الوقت اإىل الوجبة الواحدة التي يدفعها يل ال�سجان عرب 
فتحة �سغرية بباب الزنزانة احلديدي .. لأعتمد عليها يف عّد اأيامي.. 
وبني ا�ستعال ذهني ب�سجيج اأ�سئلته، كنت اأقف وراء الباب حني اأ�سمع 

جلبة اأقدام احلار�س لألقي اأ�سئلتي اإليه:
 هل حدث �سيء يف اجلنوب اأيها ال�ساب؟!	 
هل حترك الفار�س كيوان باأ�سلحته الثقيلة؟!	 

لكنه مل ُي�سمعني �سوته قط.
  وبداأت الأيام متر تباًعا حتى جتاوزت يوم الغفران لذلك ال�سهر 
�سيحكم  كان  الذي  القا�سي  اإىل  اأُقّدم  ومل  لالأيام،  ح�سبتي  وفق 
باإعدامي بالطبع .. مل اأكن اأعلم اأي جرمية �سيقولون اأنني ارتكبُتها، 
لكن ما اأ�سهل ذلك الأمر يف چارتني .. لي�ستمر مرور الأيام واأنا ماكثة 
بني ظالم اجلدران، اإىل اأن مر �سهر اآخر ويوم غفران جديد دون اأن 
ُيفتح باب زنزانتي .. كنت على ثقة اأن الإبقاء علّي حية كل هذا الوقت 
يعني اأن كيوان مل يعرث على �سبيل ويخ�سى حًقا اأن تقوم باإيقاظ اأرواح 
ال�سواري داخل الن�ساىل .. وفكرُت يف اأنه ي�ستخدم حب�سي كاأداة �سغط 
على الفتاة من اأجل اأن تظهر من جديد .. اأو رمبا تركني لأكون ورقته 
اأع�سابي بني تلك  .. ورمبا تركني لأفقد  اآدم  ثارت روح  اإن  الرابحة 
 اجلدران املظلمة فاأُعلن له هزميتي وانهياري واأخربه مبكان الفتاة ..
فكرُت يف ذلك الأمر بعدما مر يوم الغفران الثالث دون اأن يظهر يل 
اأن ينجح فيما ينوي فعله  اإليه .. خ�سيُت حًقا  اأحتدث  �سخ�س واحد 
جتاهي بعدما ا�سطرب نومي للغاية ولزمني الأرق لأيام متتالية دون 
اإىل  اأ�سرخ  نف�سي  التفكري، حتى وجدُت  واحدة من كرثة  نوم  حلظة 
احلار�س باأ�سئلتي من جديد .. قبل اأن اأ�سرخ اإىل الفراغ باأعلى �سوت؛ 
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» ناردين .. ريان .. فا�سل .. ندمي .. �سبيل ..«. قبل اأن اأ�سقط اإىل 
الأر�س واأوا�سل نداءاتي باأ�سمائهم ب�سوت �سعيف متعب .. 

اأيام  الأيام، ثم مرت  الثالث توقفُت عن عد  ال�سهر  اأيام من  بعد 
اأ�ساب  واأنا نائمة على الأر�س من الوهن الذي  اأ�سمع  اأن  اأخرى قبل 
نومتي  اأنه�س عن  .. مل  اأقدام تقرتب من باب زنزانتي  وقَع  ج�سدي 
عندما ُفتح باب زنزانتي ظًنا مني اأنها هالو�س يتخيلها عقلي، اإىل اأن 
وجدُت كيوان يظهر اأمامي متقدًما بخطوات عن م�ساعديه .. نه�سُت 
عن نومتي، وجل�سُت اأنظر يف عني كيوان الذي اأمر احلار�س باإغالق 

الباب من خلفه، ثم هبط على ركبته اأمامي وقال:

اأين اختفت الفتاة وطفلها؟	 

اأقول �سيًئا كاأن غيامًة غطت عقلي ..  اأكملُت حتديقي به دون اأن 
قبل اأن ي�سرخ اإيّل ب�سوؤاله مرة ثانية، فتنبهُت اإىل ما قاله، فقلت:

 ل اأعرف.. لو اأكرمتموها مرة واحدة بينكم ملا فعلت ذلك.	 

قال:

اأين بقية متثال الن�سلي؟	 

هززُت راأ�سي نافيًة بجفون �سبه مت�ساقطة دون اأن اأنطق .. فقال:

 اأتظنني اأنهم �سينقذونِك؟.. اإنهم هناك يرق�سون يف حاناتهم 	 
ل يفكر اأحدهم فيِك ..

نظرُت اإىل م�سبك الرامي الف�سي املُعّلق ب�سدر �سرتته، فتابع:
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لقد اأ�سعِت عمرِك بينهم، واأعدِك باأنني �ساأحمو كل ما يتعلق 	 
بِك هناك مثلما حمّوُت كل ما يتعلق بِك يف جويدا .. لن يذكرِك 

اأحد بعد موتك.
واأ�ساف بنربة حادة:

�سينتهي اأخي من ت�سنيع قذائفه قريًبا .. �ساأقتل كل البالغني 	 
بينهم .. �ساأقتل اأطفالهم .. لن اأترك اأحًدا ينجو هذه املرة.

ابت�سمُت وقلت:
اأترى ما املمتع يف هذا الأمر؟ .. اأنني اأ�سمُّ رائحة خوفك.	 

قال:
الغفران 	  يوم  �ساأحّدد   .. خويف  من  يكفيِك  مبا  متتعي  ح�سًنا، 

 .. وطفلها  الفتاة  اختطاف  بتهمة  لإعدامك  موعًدا  القادم 
�ساأكون اأنا الرامي يومها ليكون وجهي اآخر َمن ترينه .. ولياأتوا 

لينقذوِك من بني يدي ..
وقّبل اأطراف اإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى ثم لم�س بهما منت�سف 

جبهتي، وقال بربود بالغ:
 �ساأر�سل طلقتي النارية اإليِك كُقبلة ..	 

بعدها وقف ونادى على ال�سّجان ب�سوٍت غا�سب كي يفتح الباب، 
قبل اأن يلتفت اإيّل مرة اأخرى ُقبيل مغادرته وي�ساألني كاأنه تذكر �سيًئا:

اأعوام .. 	  اأمر ذلك الكهف قبل �ستة  باأنِك تعلمني  قال العجوز 
ملاذا مل تفعليها وتقتلي الطفل هناك لتنتقمي ما فعلته بِك كل 
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هذه ال�سنوات؟
قلت:

 لأنني ل�ست مثلك.	 
اأوماأ براأ�سه دون اأن يقول �سيًئا، ثم غادر جتاه م�ساعديه، فنه�سُت 
لأقف واأنظر اإىل الفتى الذي ل يرتدي ثياب الأمن بينهم والذي كان 
ينظر نحوي هو الآخر .. قبل اأن ُيغلق الباب ويحّل الظالم جمدًدا .. 
فجل�سُت واأ�سندُت ظهري اإىل احلائط، واأغم�سُت عيني ومتتمُت اإىل 

نف�سي هام�سًة حني وجدُت اأنفا�سي تت�سارع خوًفا:
القدمية 	  �سديقتِك  اإىل  �ستعودين   .. الفتاة  اأيتها  تخايف  ل   

ومن�ستها فح�سب .. ل يخذل الأ�سدقاء بع�سهم اأبًدا.

b�
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زهير

والدي  �سمعُت  عندما  عروقي  يف  الدم  وجتمد  قدماي  ت�سمرت 
يقول لأمي باأن الأوامر قد �سدرت باإبادة الن�ساىل واأن هناك قذائف 
مدفعية �سي�سّنعها يف جويدا من اأجل ذلك، وكاأن ل�سان اأمي قد ت�سّمر 
واحدة  بكلمة  تنطق  ومل  الكالم،  عن  توقفت  قد  وجدُتها  الآخر  هو 
كاأنها بوغتت ما قاله اأبي، ثم �سمعُت اأ�سوات وقع اأقدام اأحدهما يف 
الغرفة تقرتب من الباب، فان�سللُت م�سرًعا على اأطراف اأ�سابعي اإىل 

غرفتي حيث مل اأعرف للنوم طعًما قط يف تلك الليلة.

b
 .. �سغري  موكٍب  يف  بريحا  عن  رحلنا  التايل  اليوم  �سباح  يف 
عمي  مع  اأبي  ركب  فيما  واحدة  عربة  يف  واأخوّي  اأمي  مع  كنت 
من  عدٌد  طريقنا  ورافق  اأمامنا،  ت�سري  كانت  اأخرى  عربٍة  يف 
تتبعنا. واأخرى  ت�سبقنا  اإحداهما  جمموعتني  اإىل  انق�سموا   الفر�سان 
ظّل ال�سرود منطبًعا على وجه اأمي طوال الطريق ومل حترك عينها عن 
باأحاديثهما  اأخواي  ان�سغل  وبينما  العربة،  نافذة  املمتد خارج  الفراغ 
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التافهة .. جل�سُت اأراقب تعبريات وجهها واأنا اأحاول الإم�ساك بل�ساين 
بكل طاقتي بعدما كادت الكلمات تقفز منه لال�ستف�سار عّما اإن كان 
اإبادة الن�ساىل  اأجله  اأبي قد حّدثها عن ال�سبب الذي ينوي عمي من 
الن�ساىل؟  جميع  ُيقتل  اأن   .. احلريف  معناها  بالإبادة  يعني  كان  واإن 
.. واأن ت�سري چارتني بال ن�ساىل للمرة الأوىل يف التاريخ، ووددُت لو 
اأنهما  واأبي، كنت متاأكًدا  اإىل عربة عمي  وانتقلُت  العربة  تركُت تلك 
نف�سي  وحدثُت   .. الطريق  طوال  الأمر  ذلك  بخ�سو�س  �سيتحدثان 

مغتاًظا:
الهامة 	  املناق�سات  امل�ساركة يف  واأ�ستطيع  يكفي  لقد كربُت مبا 

واإبداء راأيي ..
ثم تذكرُت �سوت اأبي وهو يتحدث عن القذائف التي �سي�سّنعها .. 

فحدثُت نف�سي م�ستثاًرا:
تدمري 	  ت�ستطيع  الواحدة  القذيفة  اإن   .. قذيفة مدفعية؟!  األف 

ن�سف بريحا مبا فيها من بيوت وب�سر .. اإنني ملحظوظ حًقا اأن 
اأعي�س هذه اللحظات يف تاريخ بالدي ..

ثم عدُت و�ساألت نف�سي:
على 	  بالإعدام  حكم  اأجل  من  الن�ساىل  فعله  الذي  ما  ولكن 

اجلميع؟! ..
وظللُت �سارًدا باأ�سئلتي اإىل اأن غلبني النعا�س بعدما مل اأذق النوم 

الليلة املا�سية، ومل اأنه�س اإل مع و�سولنا جويدا.

b
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بعد يوم واحد من الراحة، كنت قد انتظمُت اأنا واأخواي يف املدر�سة 
ا�ستنفار  عن  اإل  يتحدثون  ل  هناك  اجلميع  كان   .. هناك  املتو�سطة 
اجلنود يف جويدا بالأيام الأخرية ب�سورة ُمبالغ فيها .. حتى اأن بع�س 
زمالء �سفي اجلدد �ساألوين عندما عرفوا اأنني ابن اأخ الفار�س كيوان 
�سدق  بكل  اأخربتهم  لكنني  واأعرفه،  يحدث  ما  �سيء  هناك  كان  اإن 
اأن  الرثثارين  بع�س  من  عرفُت  ثم  �سيًئا  اأعرف  ل  مثلهم  مثلي  اأنني 
بعد  التي �سرت  ال�سائعة  اإىل حد كبري جًدا خا�سًة  تنت�سر  ال�سائعات 
ال�ستة  ال�سريف �ساحب  �سريفة وطفلها  التي �سارت  الن�سلية  اختفاء 
اأعوام باأن الن�ساىل هم َمن اختطفوها، واأن ذلك ال�ستنفار جاء من 
اأجل اإعادة الطفل واأمه، واأن هناك اإعدامات باجلملة �ستحدث قريًبا 
يف اأيام الغفران القادمة عقاًبا لهم على ذلك اجُلرم، مل اأنطق لأحد 
اإىل  وعدُت  �سيء  باأي  لهم عدم معرفتي  واأكدُت  اأبي  �سمعُته من  مبا 
بيتي ت�ستعل راأ�سي باأ�سئلتها التي كانت تتزايد كل يوم عن اليوم الذي 
ي�سبقه، ثم �ساألُت اأمي ب�سوت خفي�س عندما وجدتها جتل�س مبفردها:

هل �سيبيد عمي الن�ساىل حًقا؟!	 
�ساألتني  معقودين  وبحاجبني  �سوؤايل،  من  متفاجئة  نحوي  نظرت 

يف ارتباك:
من قال لك هذا؟	 

قلُت بخجل:
�سمعُت اأبي يتحدث اإليِك ليلة رحيلنا عن بريحا، واأنا يف طريقي 	 

اإىل دورة املياه ..
�سكتت للحظة ثم قالت بوجه جامد:
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ل اأعرف �سيًئا عن هذا الأمر .. اإنني ل اأتدخل يف عمل اأبيك، 	 
ا .. كما يجب اأن تفعل ذلك اأي�سً

واأ�سافت حمذرة:
ل تخرب اأباك اأنك قد �سمعت �سيًئا ل يخ�سك حتى ل يغ�سب 	 

منك ويعاقبك .. واأنا لن اأخربه مبا قلته.
قلُت:

اإنني اأريد معرفة احلقيقة فح�سب .. مل اأعد �سغرًيا يا اأمي.	 
قالت:

ل يتعلق الأمر بكونك �سغرًيا اأو كبرًيا يا زهري .. اإن اأباك وعمك 	 
ي�سغالن منا�سب هامة يف چارتني، واأي حديث يقولنه بينهما 

ل يجب اأن ت�سمعه حتى اآذان احلوائط.
قلُت:

الأمر حقيقي اإًذا يا اأمي ..	 
وتابعُت:

اإننا ل نرى اأبي منذ جئنا هنا اإل كل ب�سعة اأيام مرة.	 
احمّر وجهها وقالت:

�سيفعل اأبوك ما ير�سي �سمريه على كل حال ..	 
كان القلق البادي على وجهها يظهر اأن ثمة نقا�س طويل دار بينهما 
ب�ساأن هذا الأمر انتهى بعدم ر�سائها عّما �سيحدث اأو اقتناعها على 

الأدق، اإل اأنها ان�ساعت بالنهاية لروؤيته.
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يف الأيام التالية �ساألُت معلم التاريخ يف مدر�ستي اجلديدة عّما اإن 
كان �سادف ر�سمًة مثل ر�سمتي التي ر�سمُتها من جديد للن�سلي ال�سخم 
املكّبل، فاأخربين اأنه مل يَر مثلها من قبل، كذلك نفى يل كبري مكتبة 
بالآلف  املُقدرة  املكتبة  اأي كتاب من كتب  اأن يحتوي  الكربى  جويدا 
على اأي ر�سمة م�سابهة، لكنه اأعطاين وعًدا مبزيد من البحث عندما 
كررُت كذبتي التي كذبُت بها على ال�سيد �سقري يف بريحا، واأخربته اأن 

عمي يهتم ب�سخ�سه بذلك الأمر.
يف ال�سهر الثاين يل هناك حاولُت التقرب من عمي، وادعّيُت كذًبا 
اأنني قد عّدلُت راأيي ب�ساأن م�ستقبلي واأنني اأرغب يف اللتحاق مبدر�سة 
الأمن العليا بعد انتهائي من ال�سنة الباقية يل من املدر�سة املتو�سطة 
.. فرحب بذلك بكل �سعادة، وجعلني اأرافقه يف جولته يف جويدا بدون 
اأن اأطلبها منه .. لكنه مل يتحدث ولو ملرة واحدة عّما يحدث اأو ينوي 
فعله يف القريب العاجل، �ساألُته على غفلة ذات مرة حني كنا جنل�س 

مبفردنا يف غرفة مكتبه:
هل اختطف الن�ساىل الطفل ال�سريف الذي ُولد لأبوين ن�سليني 	 

حًقا واأمه؟
قال:
نعم، لكني لن اأمّرر هذا الأمر مرور الكرام .. �سيدفعون ثمن 	 

فعلتهم غالًيا.
ال�سيئة جتاههم،  �سعرُت يف حديثه بقدر من الغيظ ينبئ بنواياه 
لكن عقلي مل يقتنع باأن تكون جرمية كتلك �سبًبا لفعل ما �سمعُت اأبي 

يتحدث عنه، ف�ساألُته بعد هنيهة من التفكري:
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هل ا�ستطاع اأحد معرفة ال�سخ�س الذي فعلها؟	 
هز راأ�سه نافًيا وهو ينظر اإىل بع�س الأوراق املتناثرة اأمامه، فقلُت:

رمبا مل يفعلها اأحدهم ول حاجة اإىل عقاٍب جماعي لهم ..	 
رمقني بنظرة غا�سبة وكاد يتحدث اإيّل، لكنه مل يفعل بعدما طرق 
اأغادر  باأن  عمي  فاأمرين   .. الغرفة  اإىل  ودلف  الفر�سان  اأحد  الباب 
الغرفة لبع�س الوقت، ففعلُت ذلك، ومل مير وقت ق�سري على جلو�سي 
باخلارج حتى وجدُت عمي يغادر الغرفة مع الفار�س، وحني �سرعُت يف 

اللحاق بهما اأخربين باأن اأنتظره اإىل اأن يعود.
عدُت اإىل غرفته مرة اأخرى واأغلقتُ الباب من خلفي يف انتظاره، 
وبعدما اطماأننُت عرب النافذة من رحيله مع باقي الفر�سان، تاأكدُت 
بخوٍف  اأفّت�س  اأن  قبل  الغرفة،  خارج  املتواجد  اجلندي  ان�سغال  من 
�سديد بني الأوراق القابعة على مكتبه عن املخطوطة التي راأيُتها من 
اأعرث عليها .. لكن انتباهي قد ُجذب اإىل  قبل، وبعد بحٍث �سريع مل 
باللغة  رديء  يدوي  بخط  املكتوبة  القدمية  ال�سفراء  الأوراق  بع�س 
الچارتينية القدمية التي �سبق واأن در�سنا عنها در�ًسا يف املدر�سة .. 
مل اأ�ستطع فهم ما ُكتب يف تلك الأوراق، واحلقيقة اأنني مل اأكن لأنتبه 
اإحداها  ُر�سمت بقلم ر�سا�س على ظهر  التي  اإليها لول تلك الدوائر 
.. وبداخل كل دائرة ُكتب بخط عمي الذي اأعرفه ا�سٌم من الأ�سماء 
اأ�سفل ظهر  .. ويف  �سبيل   .. ُخ�سيب   .. الطبيب   .. .. غفران  الأربعة 
الورقة ُر�سمت دائرة اأكرث ظهوًرا وبداخلها ُر�سمت عالمتي ا�ستفهام، 
وُكتب: »ل يحمل و�سًما« .. وكان هناك �سهٌم مر�سوم ي�سل بني هذه 
الدوائر  هذه  لفتت   .. غفران  فيها  ُكتبت  التي  والدائرة  الدائرة 
و�سبيل،  ُخ�سيب  هما  يل  ماألوفني  ا�سمني  وجود  مع  خا�سًة  انتباهي 
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�سريين  خالتي  اإليها  تنتمي  التي  العائلة  ا�سم  هو  ُخ�سيب  اأن  اأعرف 
خالة اآدم، و�سبيل جميع اأهل جويدا يعرفون اأنها الفتاة الن�سلية التي 
 .. الن�ساىل  ِقبل  من  باختطافها  ال�سائعات  وانت�سرت  �سريفة  �سارت 
و�سعرُت وقتها اأن تلك الأوراق تت�سل ب�سكل اأو باآخر باملخطوطة التي 
ميتلكها عمي وكذلك باحلديث الذي حتدث به اأبي اإىل اأمي .. ورمبا 
اأنتزع  بحالة ال�ستنفار الغريبة التي ت�سهدها جويدا، فوجدُت نف�سي 
ورقة بي�ساء من اأحد الدفاتر على الطاولة، واأم�سكُت بقلٍم ر�سا�س، 
ظهرها  على  ُر�سمت  التي  الورقة  �سطور  بن�سخ  قمُت  كبرية  وب�سرعة 
تعنيه،  ما  اأفهم  اأن  دون  بها  ُكتب  ملا  م�سابهة متاًما  الدوائر بحروف 
اأن يدلف  املُغلق خ�سية  الغرفة  باب  اأراقب زجاج  واأنا  نف�سي  وحدثُت 

اجلندي اإىل الغرفة فجاأة:
ورقة واحدة قد تكفي .. لي�س هناك وقت لن�سخ كل هذه الأوراق 	 

اأو عمي، فلن يتوانى عمي عن  اأم�سك بي ذلك اجلندي  اإن   ..
تقدميي اإىل من�سة الباحة ..

اأ�سفل جوربي الأمين، واأعدُت ترتيب كل �سيء  اأخفيُت الورقة  ثم 
مت�سارع  بقلٍب م�سطرب  اأعود  اأن  قبل  الطاولة،  �سطح  كان على  كما 
توتري  هداأ  اأن  اإىل  الباب،  من  قريب  مقعٍد  على  واأجل�س  النب�سات 
فنه�سُت وخرجُت، واأخربُت من يجل�س باخلارج اأنني �ساأعود اإىل بيتي 

من اأجل ا�ستذكار درو�سي بعد تاأخر عمي.

b
كان  ثم  اأبي،  وكذلك  البيت  اإىل  اليوم  ذلك  عمي  يعد  مل 
ُت�سمى  من  اعتقال  عن  باملدر�سة  التايل  باليوم  كله  احلديث 
للمن�سة،  رامًيا  الأيام  من  يوم  يف  عملت  التي  الن�سلية  غفران 
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ثالثة  قبل  جويدا  ب�سجن  ُمعتقلة  كانت  اأنها  اّدعى  من  وهناك 
بايل  فان�سغل  اأنا  اأما  بذلك،  الكثريون  يعرف  اأن  دون  اأ�سهر 
.. عمي  اأوراق  على  املكتوبة  الأربعة  الأ�سماء  بني  كان  الذي   با�سمها 
وعزمُت على الإ�سراع برتجمة ما ن�سخُته من كلمات لعلها تك�سف يل 
ا ما يخفى عن اجلميع، فعدُت اإىل البيت ذلك اليوم ون�سخُت  بع�سً
�سغرية،  اأوراق  ع�سرة  اإىل  ن�سختها  التي  الورقة  يف  املكتوبة  الكلمات 
كتبُت يف كل ورقة ثالثة اأ�سطر منها فقط، ثم اأعدُت ترتيب الكلمات 
اأ�سرار  على  كانت حتتوي  اإن  ال�سديد ما  بعد خويف  اأعرفه  برتتيب 
هامة ل يريد عمي لأحد اأن يعرفها، وذهبُت بكل يوم من الأيام التالية 
من  القدمية  بالچارتينية  خبرًيا  كان  عندي  معلم  اإىل  منها  بورقة 
اأجل تو�سيح ما تعنيه الكلمات بلغتنا، قبل اأن اأعود اإىل البيت واأُعيد 
انتهيت  اأن  اإىل  اأخي،  نوم  اأثناء  القدمي  الرتتيب  اإىل  الكلمات  ترتيب 
تتحدث عن دماٍء  ن�سختها  التي  الورقة  اأن  املقاطع فوجدُت  اآخر  من 
معها  فتثور  حوران  �سخور  من  املنحوت  الزائر  الن�سلي  متثال  تروي 
اأرواح ال�سواري، فا�ستعادت ذاكرتي هيئة الن�سلي املُقيد املر�سوم يف 
فعاًل،   ال�سارية  احليوانات  مثل  كان  الزائر،  ووجهه  عمي  خمطوطة 
فوجدُت وجهي يزداد احمراًرا وقلبي يدق خوًفا ما قراأُته، وتزايدت 
يف حلظة م�ساعر الكره بداخلي جتاه الن�ساىل املجرمني بعدما تخّيل 
عقلي حتولهم جميًعا اإىل ما ي�سبه الن�سلي الذي راأيت �سورته ليخرجوا 
عن طوع القواعد التي حتكمنا وتر�سي ا�ستقرار بالدنا بعدما يقتلون 
الكثريين منا دون رحمة، ثم قمت بتمزيق الورقة التي ن�سختها على 
الفور عندما تقّلب اأخي يف �سريره، واأنا اأزداد اإعجاًبا بعمي الذي لطاملا 
اأراد لچارتني واأهلها كل الأمان، ويف الأيام التالية اأكرثُت من مرافقتي 
اآدم عن عدم عثور  له. جاءين رجل من بريحا يخربين بر�سالٍة من 
ال�سيد �سقري على �سيء يخ�س ر�سمتي، فاأر�سلُت �سكري اإىل �سديقي 
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ومعلمي مع ذلك الرجل الذي مل اأحتدث معه كثرًيا بعدما كان علّي 
اأن  .. وخا�سًة  اإىل �سجن جويدا   الذي كان يف طريقه  اللحاق بعمي 

عمي فاجاأين بعدم رف�سه مرافقتي له ذلك اليوم ..

 كانت املرة الأوىل التي اأزور فيها ذلك ال�سجن، وكذلك كانت املرة 
الأوىل التي اأرى فيها الن�سلية غفران، راأُيتها عندما فتح ال�سجان باب 
زنزانتها، كانت امراأة قد تبلغ الأربعني من عمرها، تتناثر خ�سالت 
والهزال  التعب  وكان  البني،  �سعرها  بني  الأبي�س  ال�سعر  من  كثرية 
بادًيا للغاية على وجهها عندما نه�ست من نومتها والتفتت اإلينا حني  
توقفنا جميًعا يف الرواق املمتد اأمام الزنازين بينما تقّدم عمي نحوها 
مبفرده واأغلق الزنزانة من خلفه، فلم نعرف عّما حتدث به اإليها، قبل 
اأن يخرج اإلينا بعد دقائق حمتقن الوجه من الغ�سب فيما كانت تنظر 
ال�سيدة بثبات نحوه وهو يبتعد عنها، قبل اأن حتّول نظرها اإيّل وتنظر 

يف عيني، بعدها اأغلق ال�سجان باب زنزانتها، فقال عمي مل�ساعده:

اأعلن بجميع املدن تقدمي الن�سلية للمحاكمة يوم الغفران القادم 	 
.. �ساأكون اأنا الرامي الذي يعدمها.

لكن  تت�سعان،  عيني  حدقتّي  �سيجعل  ما  اأكرث  هذا  اأن  اأظن  كنت 
الدماء اندفعت اإىل عروقي عندما تابع عمي اإىل م�ساعد اآخر له قبل 

اأن نغادر مر الزنازين:

�ستتحرك 	   .. املقذوفات  جميع  �سنع  من  النتهاء  ننتظر  لن 
املدافع الثقيلة من الغد اإىل وديان اجلنوب مبا مت ت�سنيعه من 

القذائف اإىل الآن.
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يف ذلك امل�ساء ح�سر اأبي اإىل مكتب عمي وحتدثا منفردين بينما 
جل�سُت خارج الغرفة بني م�ساعديه يف انتظار انتهاء حديثهما، ثم دّق 
قلبي حني �سمعُت �سوت اأبي يرتفع كاأنه اعرت�س على �سيء قاله عمي، 
قبل اأن يخرج اإلينا حمتقن الوجه ويهرول خارًجا دون اأن يلتفت اإيّل 

حتى، وكاأن نقا�سهما اأغ�سبه للغاية.
فنفت  عاد  قد  اأبي  كان  اإن  اأمي  �ساألُت  البيت  اإىل  عدت  عندما 
ذلك، فاأخربُتها مبا حدث قبلها ب�ساعات بني اأبي وعمي، قبل اأن جند 
للغاية على  باديني  والت�ستت  الرتباك  كان  اأخوّي،  نوم  بعد  يعود  اأبي 
وجهه، فدخل اإىل غرفته مبا�سرة وتبعته اأمي، مل اأكن لأفّوت فر�سة 
التل�س�س على حديثهما هذه املرة .. �ساألته اأمي عن �سر حزنه البادي 
على وجهه، وعندما اأنكر كونه حزيًنا اأخربته اأمي باأنني حدثتها عّما 

حدث بينه وبني اأخيه ذلك امل�ساء، فقال اأبي بعد فرتة من ال�سمت:
يّود كيوان اإقناع من حوله باأن تقدمي رامية املن�سة الن�سلية اإىل 	 

املن�سة خري و�سيلة لل�سغط على الفتاة من اأجل الظهور جمدًدا 
اإن كانت تّود بقاءها حية ..

قالت اأمي:
اإن هذا اأمر جيد ..	 

قال اأبي:
اإىل 	  الفتاة  يدفع  قد  ذاته  الوقت  يف  لكن  �سحيًحا،  يكون  قد 

قتل طفلها لإيقاظ اأرواح الن�ساىل ح�سب ما قراأنا على جدران 
الكهف ..

وتابع:
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لقد قرر اإر�سال املدافع ملحا�سرة وديان الن�ساىل من الغد لكنه 	 
لن ياأمر باإطالق القذائف اإل بعد اإعدام الرامية ..

وتغرّيت نربته عندما قال:
الن�ساىل 	  ذكور  من  للع�سرات  ال�سماح  على  ي�سّر  املتهور  اإن 

بح�سور يوم الغفران القادم مع اأهل جويدا الأ�سراف الذين ل 
يعرفون �سيًئا عن الأمر ..

قالت اأمي بلهجة متعجبة:
بني 	  وكان  فعاًل  الفتاة  فعلتها  اإن  ماذا   .. ذلك؟!  يريد  ملاذا 

من  حولها  من  لتقتل  تثور  اأرواًحا  يحملون  ن�ساىل  احلا�سرين 
الأ�سراف!!

�سمت اأبي ثم قال:
هذا ما يريده كيوان .. اأن يرى الأ�سراف باأنف�سهم ما �ستفعله 	 

تلك الأرواح بهم .. ل يهمه اأن ميوت فرد اأو اثنان اأو ع�سرة من 
الأ�سراف بقدر ما يريد اأن يرى يف اأعينهم واأعني كبري ق�ساة 
چارتني اخلوف الذي يربر له ما �سيفعله بجموع الن�ساىل بعد 

حلظات من اإعدام الرامية ..
ف�ساألته اأمي حينها بلهجة خائفة:

اإن 	  الق�ساء عليهم وحمايتنا منهم  ت�ستطيع قذائفك فعاًل  هل 
ثارت اأرواحهم؟ ..

قال اأبي:
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نعم ..	 
لكنه تابع بعد حلظات بلهجة مرتددة:

اإل يف حالة وحيدة ..	 

b�
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سيرين

�ساألُت اأختي يف تعجب:
اأبونا مقاي�سة �سادة چارتني لتربئته من 	  اأي �سيء ي�ستطيع به 

اجتياز القاعدة الأوىل؟
قالت:

ل اأعرف  .. قال قريبنا باأن تربئته من جرميته قد يتم الإعالن 	 
اإىل وادي حوران  اأن يذهب  .. على  القادم  الغفران  عنها يوم 
الأرواح  اخت�سام  اإنهاء  اإعالن  �سيتم  الأغلب  وعلى   .. بعدها 

ا .. لأجنتنا يومها اأي�سً
�سحكُت �ساخرة، وقلُت:

وماذا �سيفيد ذلك، لقد عربنا الأربعني، واأو�سك �سن الإجناب 	 
لدينا على النتهاء ..

ف�سكتت للحظة، ثم قالت بنربة هادئة:
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ا اأنه تّو�سل اإليه حتى البكاء كي يبلغنا برغبته 	  قال الرجل اأي�سً
ال�سديدة يف روؤيتنا قبل رحيله اإىل حوران، لذا جئُت اإليِك.

واأ�سافت:
عناٍء 	  من  تكبدناه  عّما  م�ساحمته  منا  ليطلب  ذلك  اأراد  رمبا 

ب�سبب فعلته ..
هذه  لكل  ا�ستعداد  على  اأكن  مل  بداخلي،  امل�ساعر  ا�سطربت 
اأنقر  وبداأُت  ب�سمتي،  فلذُت  القليل،  الوقت  هذا  يف  فجاأة  الأحداث 
باإ�سبعي على الطاولة اأمامي بينما كانت اأختي تنظر نحوي يف انتظار 
اإجابتي .. وبعد �سمٍت طويل هززُت اإليها راأ�سي موافقًة، قبل اأن اأقول 

بغيظ:
لو كان رجاًل اآخر ل�سفعته على وجهه عّما فعله بنا ..	 

فابت�سمت اأختي وهي تربت على يدي.

b
يف تلك الليلة تاأخرُت كثرًيا عن موعد نومي بعدما ان�سغل تفكريي 
و�سعُت  قد  اأبي  لروؤية  هناك  اإىل  بذهابي  واأنني  جويدا  اإىل  ب�سفري 
نف�سي بني خيارين بالن�سبة لآدم .. اإما اأن اأ�سحبه معي اإىل هناك ويف 
هذه احلالة �سيكون قريًبا جًدا من روؤية الرامية التي �سيتم اإعدامها 
بعد خم�سة اأيام على من�سة الباحة، ول اأدري ماذا �سيحدث وقتها، اأو 
اأتركه يف بريحا واأذهب مبفردي مع اأختي ووقتها لن اأكون متواجدة 
لأذيب له الأع�ساب املنّومة يف �سرابه خالل الأيام املتبقية على اإعدامها 
بني  كبري  جدال  وبعد   .. جديد  من  بها  املتعلقة  اأحالمه  تعاوده  وقد 
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اأفكاري ا�ستقر عقلي على اخليار الثاين باأن اأذهب اإىل جويدا بدونه 
على اأن اأعود قبل يوم الغفران اإن �سمحت الظروف هناك بذلك، حتى 
اإن مل اأ�ستطع فكّلها خم�سة اأيام فقط، ل اأعتقد اأنها �ستغرّي �سيًئا كبرًيا 

من الأمور ..
ويف ال�سباح اأخربُته باأنني �ساأرافق اأختي اإىل جويدا من اأجل اأمر 
عائلي هام �ساأخربه به مبجرد عودتي، ف�ساألني باأن اأجد زهري لأر�سل 

حتياته اإليه، فوعدُته بذلك.

b
ذهبُت اإىل جويدا برفقة اأختي، كانت امل�ساعر ل تزال م�سطربة 
بداخلي اإىل حد كبري ي�سودها لوٌم كبري لنف�سي على موافقتي بالذهاب 
معها، حتى اأنني فكرُت يف منت�سف الطريق يف اأن اأ�ستدير واأعود اإىل 
واإن  حتى  اأبي،  مع  واحدة  تعاطف  ذرة  داخلي  اأجد  مل  بعدما  بريحا 
منعني  بداخلي  خافًتا  �سعوًرا  لكن  موته،  قبل  خطئه  ت�سحيح  حاول 
كثرًيا  التي حتمل يل  املدينة  اإىل  لإكمال طريقي  ودفعني  العودة  من 
من الذكريات ال�سيئة، اإىل اأن و�سلناها مع �سروق �سم�س اليوم التايل، 

واجتهنا اإىل بيٍت ا�ستاأجرناه لن�سرتيح من وعثاء ال�سفر  ..
يف م�ساء ذلك اليوم ذهبنا اإىل دار الأمن التي يقيم فيها اأبي .. 
كانت ال�سوارع كما قال الرجل الذي حمل ر�سالتنا اإىل زهري مزدحمًة 
باجلنود فعاًل، كذلك كانت املرة الأوىل التي اأرى فيها املدافع الطويلة 
اأزواج من البغال، كانت تتحرك  اأربعة  العنق التي يجّر الواحد منها 
بثقلها ال�سديد للخروج من املدينة جتاه اأطرافها اجلنوبية .. تعجبُت 
اأن يكون اإعدام الرامية غفران قد ي�سبب كل هذا ال�سطراب .. لكنني 
القليلة  ال�ساعات  اإيّل  حتمله  قد  وما  اأنا  با�سطرابي  وان�سغلت  عدت 
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اجلندي  اإل  اأفكاري  من  يوقظني  ومل  للم�سري،  تغيري  من  القادمة 
الواقف اأمام بوابة دار الأمن عندما منعنا من جتاوز البوابة متعلاًل 
اإل باإذٍن ُم�سبق  اأمًرا بعدم ال�سماح بزيارة العجوز ُخ�سيب  باأنه تلقى 
من الفار�س كيوان ب�سخ�سه، وعندما مل ي�سفع لنا تو�سلنا اإليه باأننا لن 
نق�سي مع اأبينا اإل دقائق عدنا اأدراجنا اإىل بيت اإقامتنا يف خيبة اأمل.
كاملة،  اأيام  �سي�ستغرق ثالثة  اأبي  للقاء  الإذن  اأن ذلك  اأ�سّدق  مل 
ق�سيُتها جميًعا يف التفكري يف كوابي�س اآدم التي بداأت تفا�سيلها تت�سح 
اأكرث واأكرث مع و�سوله �سن البلوغ، وما قد يراه من تفا�سيل جديدة بهذه 
الليايل بعدما اأوقفُت جرعات الأع�ساب املنومة من اأجل املجيء اإىل 
جويدا، ومتنيُت نادمة لو عاد بي الزمن هذه الأيام لأرف�س  مرافقة 
اأختي واأظل بجانبه حتى عبور اليوم الذي ُتعدم فيه الرامية، ولول اأن 
جندًيا قد جاء اإلينا ع�سر اليوم الرابع ليخربنا باأن الفار�س كيوان قد 

وافق على زيارتنا لأبينا لكنت قد ركبُت ح�ساين وعدت اإىل بريحا.

b
قبل عرب مر  من  البوابة  منعنا من جتاوز  الذي  اجلندي  قادنا 
طويل انتهى ب�سلم حجري �سعدناه من خلفه اإىل الطابق العلوي بدار 
الأمن، قبل اأن يفتح لنا باًبا خ�سبًيا كبرًيا لتدلف اأختي واأنا من بعدها 
.. كان اأبي راقًدا على �سريره، عجوًزا للغاية، غرّيت التجاعيد الكثري 
من بقايا وجهه العالقة يف ذاكرتي، كان ينظر اإىل �سقف الغرفة حني 
نه�س  بجواره  يجل�س  �ساب  كان طبيٌب  اقرتبنا بخطوات حذرة منه، 
ثم  الغرفة،  اإىل  دخلنا  اأن  مبجرد  رافقنا  الذي  اجلندي  مع  وخرج 
تنحنحت اأختي فحّرك والدنا راأ�سه اإلينا ليدفع بج�سده اإىل اأعلى يف 
تعٍب �سديد ليجل�س، كنت اأبتلع ريقي من ال�سطراب الذي بلغ ذروته 
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بداخلي مبجرد روؤيته، ووددُت لو تركتهما وخرجُت بعدما �سعرت اأن 
�سدري ي�سيق من قلة الهواء يف ذلك املكان، لكن اأختي قب�ست برفق 
على يدي. وجدُت الدموع ت�سقط من عينيه قبل اأن ينطق باأي �سيء، 
ليتني كنت اأ�ستطيع التعاطف حًقا لكني وقفُت بج�سٍد جامد وم�ساعر 

راكدة اأنظر اإليه فح�سب، وعيناي حتدثاه:
 	 .. اأ�سعت حياة كلينا؟!  التجاعيد  الرقدة وهذه  اأجل هذه  من 

كيوان  الفار�س  يوقفك  اأن  يكفي   .. اأبي  يا  الطمع  على  اللعنة 
حًقا اأمام اأهل چارتني بهيئتك هذه ليتعظ من يفّكر باأن يحذو 

حذوك ..
ظل ال�سمت قائًما بني ثالثتنا لدقائق قبل اأن تنطق اأختي:

لقد كربت �سريين يا اأبي ..	 

مد يده اإلينا كي نقرتب منه فاقرتبُت بخطوات متثاقلة حتى اأم�سَك 
يدي بيده املرتع�سة، ثم قال ب�سوت متعب:

مل يكن علّي ترككما تعانيان .. لقد كّفرُت عن ذنبي يف حقكما، 	 
�سيعلن الفار�س كيوان اإعفاء ن�سلي من جرميتي غًدا قبل اإعدام 
براءتكما  باإعالن  وعدين  كما  بذلك،  وعدين  لقد   .. الرامية 

اأمام اأهل چارتني جميعهم ..
قلُت بوجٍه جامد:

ماذا قّدمت يا اأبي من اأجل اإعفائك من جرميتك؟	 
قال:
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�ستعرفان كل �سيء قريًبا .. لكني اأريدكما اأن تبحرا على اأوىل 	 
ال�سفن املغادرة چارتني ..

تعجبُت من قوله، وكذلك اأختي التي �ساألته با�ستغراب:
عاد 	  قد  اأحياء  اأطفال  ولدة  كان حقنا يف  اإن  ملاذا   .. ُنبحر؟! 

اإلينا؟!
اأحد،  ي�سمعنا  اأن  يرد  مل  كاأنه  متثاقلُتني  بعينني  الباب  نحو  نظر 

وقال:
.. ول حاجة 	  لل�سرح  .. لي�س هناك وقٌت  اأن ترحال  ل بد لكما 

مل  واإن  براءتكما  �سُتعلن   .. غًدا  الغفران  يوم  حل�سوركما 
حت�سرا ..

قلُت بحدة:
ن�سف 	  من  لأكرث  بلدنا  يف  غريبتني  عي�سنا  يف  ت�سببت  لقد 

عمرنا .. واليوم حني ن�سرتد �سرفنا الناق�س تريدنا اأن نرتك 
چارتني؟!

قال ب�سوت خفي�س:
 َمن لن يرتك چارتني يف ال�ساعات القليلة القادمة �سيندم اأ�سد 	 

الندم ..
�ساألُته باإ�سرار:

ماذا هناك يا اأبي؟!	 
قال:
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�ستخّلف 	  والن�ساىل  الأ�سراف  بني  �ستقوم  �سعواء  حرٌب  هناك 
وراءها ع�سرات الآلف من القتلى ..

قالت اأختي �ساخرة:

الن�ساىل؟! .. اأمل تَر الأ�سلحة التي ميتلكها جنودنا؟!	 

قال اأبي م�سًرا:

القادمة �ستكون 	  الأيام  اإن   .. اأقوله  اإىل ما  ت�ستمعوا  اأن  عليكم 
�سعبًة للغاية على اجلميع ..

قلُت:

هذا من اأجل الرامية؟!	 

قال:

اأ�سبابها .. لكن هناك كثرًيا من التفا�سيل كنت 	  الرامية اأحد 
اأنا ركًنا اأ�سا�سًيا فيها .. لي�س هناك جماٌل لقولها .. اذهبا اإىل 
املرفاأ اجلنوبي، واركبا اأوىل ال�سفن املغادرة اإىل اأي بلد اآخر ..

قالت اأختي:

يف 	  بالدنا  لأ�سلحة  حدث  الذي  التطور  اإن   .. اأبي  يا  تقلق  ل 
ال�سنوات التي ق�سيتها بعيًدا �سيخمد اأي �سغٍب يقوم به الن�ساىل 

يف غ�سون دقائق ..
قال اأبي:
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 	 .. الباحة  يف  تريهم  الذين  الن�ساىل  الآخر  اجلانب  يكون  لن 
حاملي  قلوب  زئريهم  �سريبك   .. اآخر  نوٍع  من  ن�ساىل  اإنهم 

الأ�سلحة ..
رّنت كلمة زئريهم يف اأذين كَمن دق جر�ًسا عمالًقا بجوار �سوانها، 

ف�ساألُته على الفور يف توج�س:
زئري َمن؟	 

قال ب�سوته املتعب:
الن�ساىل ..	 

وتابع بعد حلظة:
لقد اكت�سفُت نوًعا من الن�ساىل يحملون اأرواًحا مفرت�سة، ما اإن 	 

تثور �ستقتل كل من يقابلها .. �سيثورون مبجرد اأن تقتل الن�سليُة 
ال�سريفُة التي اختفت طفَلها ..

واأكمل كاأنه يتو�سل اإلينا:
لقد مت�سكُت بروؤيتكما قبل يوم الغفران من اأجل اإخباركما بهذا 	 

فقط .. اأنا �ساأذهب اإىل وادي حوران اأما اأنتما فغادرا چارتني 
ول تعودا اإليها اأبًدا .. اإنها اأر�س ملعونة هي وقواعدها ..

�سحكت اأختي ونظرت اإيّل نظرًة تقول بها اأن اأبي قد كرب واأ�سابه 
اخلرف، اأما اأنا فازداد وجهي احمراًرا واأنا اأتذكر زئري اآدم القدمي 
اأقدام  اأ�سفل  كحيوان  يخ�سع  باأنه  حلمه  كذلك  العظيم،  املطر  يوم 

اأحدهم .. ف�ساألُت اأبي يف ترقب ب�سوت خمتنق بالدموع:
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هل ما تّدعيه �سحيح يا اأبي؟!	 
هز راأ�سه اإيجاًبا وقال ب�سوته اخلافت:

نعم .. كل من يحمل هذه الأرواح �ستثور روحه مبجرد اأن تقتل 	 
الفتاة طفلها، اأو يثور اأحدهم كان قد ان�سّل بني الأ�سراف منذ 
�سنوات وو�سل �سن بلوغه هذا العام .. قد ي�ستطيع ذلك الن�سلي 
اإن عرف حقيقة ما يحمل بداخله اأن ي�ستنفر الباقني .. لكنهم 

لن يكونوا بقوتهم الكاملة اإن مل تفعلها الفتاة ..

   لقد عرثُت على كهٍف قدمي ُكتبت فيه كل هذه احلقائق باللغة 
الچارتينية القدمية، ونق�سُتها على اأوراٍق �سلمُتها اإىل الفار�س 
كيوان مقابل اأن يعفيني من جرميتي بعبوري عامي اخلم�سني، 
قبل اأن اأدّله على مكان الكهف، �سي�سرع كيوان يف اإبادة الن�ساىل 
يتخيلها  التي  بال�سهولة  يكون  لن  الأمر  لكن  اأبيهم،  بكرة  عن 

اأبًدا اإن فعلتها الفتاة ..
وتابع وهو يغم�س عينيه:

اإل بق�ساء اأحد الطرفني على 	  �ستكون حرًبا عظيمة لن تنتهي 
الآخر ..

اقرتبُت منه اأكرث و�ساألُته بقلب م�سطرب:
ماذا 	  الأ�سراف،  بني  ويعي�س  الروح  هذه  يحمل  الذي  والن�سلي 

�سيخمد روحه اإن ثارت؟
فتح عينيه بثقل، وقال وهو ينظر اإىل �سقف الغرفة:
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ل اأحد يعرف .. �سيتمنى الأ�سراف وقتها اأن يقتله كيوان قبل 	 
اأن تفعلها الفتاة وت�سل قوته ذروتها .. اأعتقد اأن كيوان قد بداأ 
بالفعل يف البحث بني الفتيان الذين و�سلوا �سن البلوغ يف كل 
ف�سل  عن  يتوانى  لن  وا�سًحا  ن�سًبا  له  يجد  لن  ومن   .. املدن 

راأ�سه عن ج�سده ..
قبل اأن ي�سيف:

اإن كان هذا الفتى على قيد احلياة .. لن ترتك روحه الرامية 	 
متوت .. �ستثور روحه من اأجلها ..

تذكرت التطور الكبري الذي حدث يف كوابي�س اآدم بعد اأن حدثنا 
 .. الرامية  اإعدام  موعد  حتديد  عن  جويدا  من  جاء  الذي  الرجل 
الأيام  يف  منّومه  جرعات  بوقف  عمري  خطاأ  ارتكبت  اأنني  وتاأكدُت 

اخلم�سة الأخرية .. فتمتمُت يف �سري اإىل نف�سي بخوٍف �سديد:
زئريه 	  اجلريان  اأحد  و�سمع  �سنوات  قبل  راأيُته  كما  اآدم  ثار  لو 

�سيقتله اجلنود ل حمالة .. ل بد واأنهم قد تلّقوا اأوامر بذلك ..
ثم وجدُت نف�سي اأترك الغرفة واأرك�س اإىل اخلارج لأهبط درجات 
بع�س  وجدُت  عندما  نزويل  �سرعة  من  اأبطاأت  لكني  ا،  رك�سً ال�سّلم 
الفر�سان ي�سعدون ال�سّلم كان يتقدمهم الفار�س كيوان، ووقفُت على 
اأحد جوانب ال�سّلم اأنظر اإىل اأ�سفل قدمي دون اأن اأرفع عيني، ففوجئُت 

بزهري يناديني من بينهم:
خالتي �سريين ..	 

كنت اأود اأن اأوا�سل رك�سي، لكني حاولُت التما�سك كي ل يبدو علّي 
القويتني  بعينيه  كيوان  الفار�س  التفات  مع  �سيء غري طبيعي خا�سًة 
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اإليه مرحبًة وعيني كلها  فاأوماأُت براأ�سي  اأخيه يل،  ابن  اإيّل مع نداء 
عمه  اأمام  التوقيت  ذلك  يف  اآدم  عن  واحدة  بكلمة  ينطق  باأل  رجاء 
الذي اأعرف اأنه ذكي ليعرف اأن اآدم لن يكون اأبًدا ابن اأختي بعدما 
بت�سعة �سنوات، وهززُت  الروح عن ن�سل عائلتنا قبل ولدته  انقطعت 
راأ�سي هزات متتالية يف ا�سطراب حتى عرب هو ومن معه يف ده�سة 
ا، ثم رك�سُت  ال�سّلم رك�سً ال�سعداء، ووا�سلُت نزويل  مني، فتنف�سُت 
باملمر الطويل بالطابق ال�سفلي بدار الأمن اإىل اخلارج، كان اجلميع 
مل  لكني  الق�سوى  ب�سرعتي  جويدا  �سوارع  يف  رك�سي  من  ينده�سون 
نقيم  كنا  الذي  البيت  اإىل  و�سلت  حتى  حويل،  من  �سيء  باأي  اأعباأ 
فيه وهناك قفزُت على �سهوة جوادي، وقبل اأن األكزه بقدمي وجدُت 
اأختي التي حلقت بي وبدا اأنها كانت ترك�س هي الأخرى مت�سك جلام 

ح�ساين، وت�ساألني:
اإىل اأي تذهبني؟!	 

قلُت:
اإىل بريحا.	 

قالت م�ستنكرة :
ملاذا تعودين اإىل هناك ؟! .. �ستوّفر لنا چارتني منحة ذهاب 	 

يعلن  اأن  بعد  اأزواًجا  لنا  �سنجد   .. حوران  وادي  اإىل  اأبينا 
مثلما  هنا  عائلة  تكوين  �ست�ستطيعني   .. تربءتنا  غًدا  القا�سي 

كنِت حتلمني طوال عمرك.
قلُت واأنا األكز ح�ساين:

اإن عائلتي هناك ..	 
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ثم لكزُت ح�ساين بقدمي لريك�س بي يف اجتاه ال�سمال .. كانت 
ال�سم�س تقرتب من الغروب يف ذلك التوقيت فاأدركُت اأنني لن اأ�سل 
اإىل بريحا قبل ع�سر اليوم التايل 	 يوم الغفران 	  اإن �سرُت بال�سرعة 
املعتادة، ف�سرخُت اإىل ح�ساين كي ي�سرع .. واأنا اأمتتم داخل نف�سي:

عن 	  حدثه  اأو  عمه  اإىل  اآدم  عن  واحدة  بكلمة  زهري  نطق  لو 
ولو  ليقتلوه  اإليه  له �سري�سل جنوده  التي كان يحكيها  كوابي�سه 

مل ترث روحه ..
اأبطاأ احل�سان من �سرعته رغًما عني لكني مل  مع حلول الظالم 
التقدم بعدما مل تتوقف  ، ووا�سلُت حثه على  اأتوقف ولو ملرة واحدة 
التخيالت ال�سيئة التي افرت�س عقلي حدوثها مع �سروق �سم�س النهار 
التايل عن العبث بي .. اإىل اأن و�سلت اأطراف قبال مع الفجر، فدلفُت 
كان  �سرقها  يف  جبلي  طريق  اتخاذ  اأجل  من  ال�ساكنة  �سوارعها  اإىل 
ي�ستخدمه  الذي  الرئي�سي  الطريق  عن  بريحا  اإىل  اخت�ساًرا  اأكرث 
اجلميع، لكنه يف الوقت ذاته كان �سديد النحدار، فاأوقفُت ح�ساين 
للمرة الأوىل، وهبطُت عنه حتى يكتمل �سروق ال�سم�س لتك�سف اأمامي 
منحدراته اخلطرة جتنًبا ل�سقوط فر�سي املتعب يف اإحداها، وبعدما 
اأ�سقيته واأطعمته من الأع�ساب التي تناثرت على جانب ذلك الطريق 
كان �سباب ال�سباح قد انق�سع قلياًل واأر�سلت ال�سم�س اأ�سعتها ليظهر 
ظهر  اإىل  ووثبُت  الوقت  من  مزيًدا  اأ�سع  فلم  جلًيا،  اأمامنا  الطريق 

ح�ساين، وهم�سُت اإليه واأنا اأحرك يدي برفق على عنقه:
هيا يا �سديقي .. مل يعد اإل القليل ..	 

لريك�س بي بني التالل يف اجتاه ال�سمال.

b
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اأرفع عيني اإىل ال�سماء ملعرفة الوقت من مو�سع  مع تقدمي كنت 
ال�سم�س فيها .. اخت�سر يل ذلك الطريق ب�سع �ساعات حًقا، لكن مع 
جهلي مبا يحدث يف جويدا يف ذلك الوقت اأو مبا يحدث لآدم يف بريحا 
كانت الدقيقة الواحدة مت�سي كاأنها عمر كامل، اإىل اأن و�سلت بريحا 
 قبل منت�سف النهار بقليل يف اأمر كان اأ�سبه مبعجزة بالن�سبة يل ..
ح�ساين  عن  وهبطُت  مبا�سرًة،  عبود  ال�سيد  ور�سة  اإىل  اجتهُت 
ورك�سُت اإىل الداخل، من نظرٍة واحدة اإىل مكان اآدم املعتاد بالور�سة 
اأجده، فخفق قلبي م�سطرًبا، و�ساألُت ال�سيد عبود الذي ظهر يل  مل 

بثيابه املت�سخة بالركام الأ�سود:
اأين اآدم؟! ..	 

قال يف ع�سبية �سديدة:
مل ياأِت اليوم .. اأخربيه اأنني �ساأخ�سم اأ�سبوًعا كاماًل من اأجره 	 

على تغّيبه اليوم وعلى ما فعله �سباح الأم�س.
�ساألته يف تخّوف:

ماذا فعل؟!	 
قال:
الور�سة، ومل 	  اإىل خارج  اأي مقدمات ورك�س  تركنا فجاأة دون 

يعد ليكمل عمله املكّلف به، اآه .. وتلك النظرات التي نظر بها 
اإيّل قبل مغادرته .. اأخربيه اأنني لن اأ�ساحمه عليها اأبًدا .. لقد 

اأخافني حًقا ..
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اأقول  اأن  دون  اخلارج  اإىل  فهرولُت   .. خماويف  من  ذلك  �ساعف 
�سيًئا له، ثم ركبُت ح�ساين من جديد ورك�سُت به جتاه بيتي .. كان 
باب البيت مفتوًحا على م�سراعيه فابتلعُت ريقي خوًفا عندما ترجلُت 

عن ح�ساين وحتركُت بحذر اإىل داخل البيت، ثم ناديُت يف ترقب:
اآدم .. هل اأنَت هنا؟	 

وناديُته  الداخل،  اإىل  احلِذر  تقدمي  فوا�سلُت  اإجابته،  اأ�سمع  مل 
الردهة، حتى  بعيني بني كل جانب من جوانب  اأقّلب  واأنا  من جديد 
كاد قلبي ي�سقط يف قدمي عندما دلفُت عرب باب غرفته املفتوح لأجد 
كاأن خمالًبا حديدية  اأحد جدرانها خمدو�ًسا بخدو�ٍس طولية عميقة 
قد ُغر�ست فيه .. هنا توقفُت مكاين بعدما �سعرُت اأن قواي قد خارت 
رعًبا .. وبداأ �سدري يتعاىل ويهبط باأنفا�س عميقة متباطئة .. ناديُت 

ب�سوت �سعيف:
اآدم  ..	 

 .. اأجده  اأن  دون  الغرف  باقي  يف  متجمد  بج�سٍد  اأبحث  اأن  قبل 
خرجُت اإىل جرياين لأ�ساألهم اإن كان اأحدهم قد راآه .. نفى يل اجلميع 
روؤيته .. انتظرُت اأن ينطق اأحدهم عن �سوٍت غريب �سدر من بيتي، 
لكنهم مل يفعلوا .. قبل اأن يظهر يل �سبٌي �سغري من خلف اأمه ويقول:

اأم�س، ويرك�س يف ذلك الجتاه 	  لقد راأيُته يركب ح�سانه ليلة 
ب�سرعة كبرية للغاية ..

واأ�سار نحو الطريق الذي جتنبته لطوله، قبل اأن يتابع:
كان عاري ال�سدر مثل الن�ساىل ..	 
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واأنا  لهثًة  نف�سي  اإىل  اأغمغم  وبداأُت  ركبتّي،  على  �سقطُت  وقتها 
اأ�سع راأ�سي بني كفّي:

اأجل 	  من  جويدا  اإىل  ذهب  لقد   .. قاله  فيما  اأبي  �سدق  لقد 
الرامية .. �سيقتلونه قبل اأن ي�سل اإليها ..

وتابعُت نادمًة: 
لو كنت اأكملت بالطريق ذاته لقابلته يف الطريق ..	 

اإىل جويدا يف  لقد حترك  له عقلي،  ينتبه  اأمر مل  اإىل  تنبهُت  ثم 
الوقت الذي كنت فيه هناك تقريًبا .. لقد ثارت روحه قبل اأن تفعلها 

الفتاة.

b
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احلالة  عن  حّدثها  بعدما  اأبي  خماوف  من  التخفيف  اأمي  حاولت 
الوحيدة التي لن ت�ستطيع وقتها قذائفه من القيام  مبهامها كاملة .. 
اأما اأنا فعدُت اإىل غرفتي وجل�سُت اإىل طاولتي وا�سًعا راأ�سي بني كفّي، 
يدق قلبي خوًفا ما �سمعُته، ول�ساين يردد اإىل نف�سي هام�ًسا؛ اإن عمي 
 �سي�ستطيع التعامل بذكائه مع الأمر .. ل داعي لكل هذا القلق يا اأبي ..
اأوراقي البي�ساء واأم�ُسكت  اأ�سعلُت م�سباح طاولتي، واأخرجُت  بعدها 
بقلمي، وبداأُت اأدّون ما �سهدُته من اأحداث منذ زارنا عمي يف بريحا.

اإىل  التحرك  يف  املجرورة  املدافع  بداأت  التالية  الأيام  مدار  على 
اإىل املدن التي تقع  جنوب جويدا، كذلك قام عمي بزيارات خاطفة 
عن  لتغيبي  اأبي  رف�س  ومع   .. منها  مقربة  على  الن�ساىل  جتمعات 
مدر�ستي مل اأ�ستطع مرافقته يف اأي زيارة له خارج جويدا .. فا�ستغللُت 

هذه الأيام يف تدوين باقي الأحداث باأوراقي.
بداخلي  يتزايد  كان اخلوف  واأكرث  اأكرث  الغفران  يوم  اقرتاب  مع 
لتعلن عن  الفر�سان كل م�ساء من اجلنوب  دوريات  خا�سًة مع عودة 
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عدم عثورها على الفتاة الن�سلية �سبيل كاأنها قد تبخرت هي وطفلها 
.. ثم جاء اليوم الأخري قبل يوم الغفران املنتظر حني قابلُت خالتي 
حني  فعلها  رد  كثرًيا  ا�ستغربُت  �سدفًة،  الأمر  دار  �سّلم  على  �سريين 
ناديُتها بعدما وجدُت وجهها يرتبك للغاية، لكن عذرُت ذلك الرتباك 
خلفه،  من  الكبرية  الهيبة  ذوي  الفر�سان  هوؤلء  وكل  عمي  وجود  مع 
الأمن  لدار  العلوي  الطابق  يف  يرقد  الذي  العجوز  اأن  حينها  تاأكدُت 
لو كان  والذي مينع عمي اجلميع زيارته ذو �سلة قرابة بها، ووددُت 
هناك وقت ل�سوؤالها عن اآدم، لكن بقاء ن�سف يوم فقط على اأهم اأيام  
چارتني منعني من الوقوف لتبادل احلديث معها خ�سية اأن تفوتني اأي 
تف�سيلة هامة قد يتحدث عنها عمي مل�ساعديه، ومتنيُت اأن اأجد وقًتا 

اآخر بعد مرور يوم الغفران للجلو�س ولو لوقت قليل معها.
يف ذلك امل�ساء وجدُت عمي يقف مع معاونيه اأمام جُم�ّسم �سخري 
الباحة  القريبة من  العالية  الأماكن  اإىل  بيده  واأ�سار  للباحة،  ُم�سغر 
التي �سين�سر فيها جنوده البارعني يف الت�سويب من امل�سافات البعيدة، 
والذين قد اختارهم بنف�سه، لكن ما اأثار انتباهي هي ال�ِسباك اللينة 
التي حتدث عن اإخفائها اأ�سفل رمال اجلزء اجلنوب �سرقي للباحة، 
والذي �سُيجرب الن�ساىل على الوقوف به، لتنت�سلهم جميًعا اإىل الأعلى 
والتي  حلظات،  يف  لالنت�ساب  القابلة  الأفقية  الرافعات  طريق  عن 
مهند�سي  اإ�سراف  حتت  كبرية  مبهارة  ال�ِسباك  اأطراف  بها  ُثبتت 

جويدا، حت�سًبا لأي رد فعل مفاجئ لهم.
اأدركُت وقتها اأن اأبي قد اأ�ساء فهم عمي باأنه ينوي الت�سحية ببع�س 
اأ�سراف چارتني، واأن عمي قد اأعّد احتياطاته جيًدا من اأجل كبت اأي 
الفر�سان  اأحد  اإلينا  دخل  ثم  املجرمني،  اأولئك  من  يحدث  قد  عنف 
واأخرب عمي باأن املدافع طويلة العنق قد اتخذت اأماكنها لدك وديان 
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فاأثنى  بذلك،  الأمر  ي�سدر  عندما  واحد  وقٍت  يف  الثمانية  الن�ساىل 
اأحداث  لكل  الزمني  الرتتيب  عن  حديثه  يكمل  اأن  قبل  عليه،  عمي 
املن�سة .. تعجبُت حني قال باأن الفقرة التي �ست�سبق اإعدام الرامية 
�ستكون اإعالن قا�سي املن�سة لرباءة ال�سيد ُخ�سيب من جتاوز القاعدة 
الأوىل واإعالن براءة ابنتيه �سريين وهجر من اجلرمية التي ارتكبها، 

وقال بغري اكرتاث لأحد م�ساعديه:
�سُيوؤخذ ذلك احلقري اإىل وادي حوران بنهاية اليوم.	 

قلُت يف �سري فرًحا:
بهذه 	  الحتفال  اأجل  �سيكون هنا يف جويدا من  اآدم  واأن  بد  ل 

املنا�سبة ..
املخ�س�سة  الأماكن  عن  بالبتعاد  واأو�سيُته  قابلُته  لو  ومتنيُت 
انتهى من  الفر�سان عمي بلهجة مرتددة عندما  اأحد  �ساأل  للن�ساىل، 

حديثه عن العجوز:
ماذا اإن مل يحدث رد فعل من الن�ساىل بعد اإعدام الرامية؟	 

�سمت عمي مفكًرا للحظة، ثم قال:
هل تريد اأن ياأتي اليوم الذي يهاب فيه الأ�سراف من الن�ساىل؟	 

هّز الفار�س راأ�سه نافًيا وزاد التوتر على وجهه، فقال عمي:
اإًذا .. �سنحمي بالدنا من خطٍر قد ياأتي م�ستقباًل يف اأي وقت .. 	 

الآن نحن منتلك القوة التي ت�ساعدنا على ذلك، غًدا ل نعرف 
كيف �سيكون احلال .. اإنها حلظة فارقة يف تاريخ هذا البلد ..
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وتابع بلهجة �سارمة:
القا�سي من 	  ينتهي  اإن  ما  لبالدنا  الوطنية  املو�سيقا  �سُتعزف   

اإعالن حكمه باإعدام الرامية .. �ستكون ر�سا�ستي املُ�سوبة اإىل 
راأ�سها اإذًنا باإ�سعال ال�سعلة الكربى اأعلى �سجن جويدا ..

ونظر بعينه نحو اأحد م�ساعديه عرفُت اأنه من �سيتوىل ذلك الأمر 
.. واأكمل:

مني 	  مبا�سًرا  اأمًرا  جويدا  �سجن  اأعلى  ال�سعلة  اإ�سعال  �سيكون 
لِبدء دك الوديان بالقذائف الثقيلة دون راأفة .. اأما من يقفون 
اأقرب  ليتوىل  اإىل اجلنوب  وحملهم  اعتقالهم  ف�سيتم  بالباحة 
املدافع اإىل جويدا اأمرهم بت�سويبٍة مبا�سرة .. لن ُيقتل ن�سلي 
داخل الباحة غًدا اإل ُغفران .. اإنها الوحيدة التي ن�سمن اأنها 

ل حتمل اأي روٍح �سريرة ..
واأخرج زفريه قبل اأن يقول:

بدون 	  البلد  هذا  اأيام  اأول  ليكون  چارتني  على  غد  بعد  �سيحّل 
الن�ساىل ..

احمّر وجه الفار�س الذي �ساأل عمي وهز راأ�سه موافًقا دون اأن يقول 
�سيء، قبل اأن ياأمرنا عمي بالن�سراف بعدما اأراد اأن يبقى مبفرده ..

b
يف  ومعاونيه  عّمي  بني  دار  ما  دّونُت  البيت  اإىل  عدت  عندما 
لذلك  ا�ستعداًدا  نومي  واأغط يف  فرا�سي  اإىل  اأذهب  اأن  قبل  اأوراقي، 
واإخوتي  اأنا  متنعني  باأمي  ال�سباح  يف  فوجئُت  لكني  احلا�سم،  اليوم 
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من اخلروج من البيت اإىل الباحة، قالت باأن تواجدنا يف الباحة ذلك 
اليوم خطٌر �سديد دون اأن ت�سرح �سر قلقها لإخوتي، تذّمر اأخي واأختي 
كثرًيا لكن تذّمرهم مل ميثل ذرة واحدة من الغ�سب الذي اأ�سابني، 
للن�ساىل  حمددة  اأماكن  خ�س�س  قد  عمي  باأن  اإخبارها  حاولُت 
�ست�سطادهم  التي  ال�ِسباك  غري  جانب،  كل  من  اجلنود  �سيحيطها 
اأ�سّرت على عدم خروجنا،  لكنها  اأي رد فعل عنيف  اإن �سدر منهم 
حاولُت التو�سل اإليها باأنني ل اأريد اأن اأفّوت اأحداث هذا اليوم الفارق 

يف تاريخ  چارتني، لكن تو�سلي مل يفد �سيًئا مع اإ�سرارها ..
الآخر  اأنا  عدت  وكذلك   .. يائ�سني  غرفتهما  اإىل  اأخواي  عاد 
من  الأوىل  ال�ساعات  اأرى  واأنا  بداخلي  يتزايد  كان  �سديد  غ�سب  يف 
النهار متر واحدة تلو الأخرى .. وعقلي يفكر باأن الباحة لبد واأنها 
قد امتالأت عن اآخرها، واأن فر�ستي بتواجدي يف ال�سفوف الأوىل قد 
تال�ست، وجل�سُت اإىل طاولتي غارًقا يف غيظي واأنا اأنظر اإىل الأوراق 
كان  الغرفة،  نافذة  وفتحت  تفكري  دون  نه�ست  اأن  اإىل  كتبُتها،  التي 
ارتفاع الطابق الثاين كبرًيا لكني عربت النافذة ووقفُت على اجلزء 
البارز من ال�سقف اإىل ال�سارع .. �سرخ اأخي اإىل اأمي، لكني كنت قد 
�سدمة  من  كثرًيا  خففت  بالأجولة  حمملة  خ�سبية  عربة  اإىل  قفزُت 
�سقوطي، واإن اآملتني �ساقي، ثم قفزُت من العربة اإىل ال�سارع، وبداأُت 
ال�سوارع �سبه خاوية  باأق�سى �سرعتي، كانت  الباحة  يف رك�سي جتاه 
على  مت�ساوية  م�سافات  على  بانتظام  ترا�سوا  الذين  اجلنود  من  اإل 
اأن يعيقني �سيء  باأ�سلحتهم، فوا�سلُت رك�سي دون  جانبيها متاأهبني 
.. حتى اقرتبت من الباحة.  كنت اأعرف اأن الزحام �سيكون �سديًدا 
هناك لكني مل اأتخّيل قط اأن يكون مبثل هذا ال�سكل الذي راأيُته عندما 

�سارت الباحة واملحت�سدون فيها يف مرمى ب�سري ..
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اأنني قد تاأخرُت كثرًيا،  اأدركُت  توقفُت عن الرك�س يائ�ًسا عندما 
على  تدق  املهرجني  مو�سيقا  كانت  فيما  م�سًيا  اإليها  الطريق  واأكملُت 
التال�سق  مع  لكن  املتزاحمني  بني  الن�سالل  حاولُت   .. من�ستها 
اإىل  اأتقدم ثالث خطوات كاملة  اأن  اأ�ستطع  الواقفني مل  ال�سديد بني 
اأقرب البوابات مني، واأدركُت اأن عبوري �سور الباحة يف ذلك التوقيت 
للوقوف يف مكان ميّكنني من روؤية ما يحدث على املن�سة �سيكون اأمًرا 

حماًل .. 
عدت بج�سدي خارًجا من الزحام عندما عزف املهرجون مقطوعة 
اأخرى من مو�سيقاهم .. ثم وقفُت على اأطراف قدمي لعلي اأجد منفًذا 
ملحُت  اللحظة  تلك  اأجد، يف  لكني مل  الداخل  اإىل  للت�سلل عربه  اآخر 
الباحة،  من  الأخرى  بالناحية  جويدا  �سجن  اأعلى  الواقفني  اجلنود 
الباحة  يف  وجودي  كان  بعدما  بالغباء  نف�سي  اأنعت  واأنا  فابت�سمُت 
ما  كل  م�ساهدة  منها  �ساأ�ستطيع  التي  الأماكن  اأف�سل  علّي  �سي�سّيع 
ا مبتعًدا عن الزحام لأدور عرب املمر املحيط  يحدث .. ثم عدت راك�سً
بالباحة اإىل اجلانب الغربي منها، اإىل اأن و�سلت بوابة ال�سجن .. مل 
يوقفني احلار�س الواقف اأمام البوابة بعدما راآين اأكرث من مرة اأرافق 

عمي بل اأعطاين حتيته، ف�ساألُته:
هل ُاقتيدت الرامية اإىل الباحة بعد؟	 

قال:
 نعم �سيدي، منذ ال�سروق.	 

ا، و�سعدُت ال�سلم وثًبا اإىل اأعلى الطابق  فدلفُت اإىل الداخل رك�سً
اأعلى  الكربى  ال�سعلة  باإ�سعال  كّلفه عمي  الذي  الفار�س  كان  الأخري، 
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ال�سجن يقف خلف جنوده املنبطحني باأ�سلحتهم املُ�سّوبة جتاه الباحة 
فيه  يقف  الذي  منها  ال�سرقي  الأدق جتاه اجلزء اجلنوب  اأو على   ..
باأج�سادهم  بو�سوح  الواقفني  بني  اختالفهم  ظهر  والذين  الن�ساىل، 
ثالثة  اأو  �سفني  يحيطهم  ال�سم�س،  اأ�سعة  مع  بقوة  تلمع  كانت  التي 
من اجلنود يف اإطار دائري، كانت خوذاتهم املعدنية تلمع ب�سدة هي 
اإىل  ي�سعد  اأبي  فلمحُت  عزفهم  من  املهرجون  انتهى  ثم   .. الأخرى 
املن�سة ليجل�س بجوار بع�س ال�سادة، مل اأكن اأعرف منهم اإل قا�سي 
واأمت  ال�سماء  ال�سم�س  انت�ساف  مع  كر�سّيه  نه�س عن  والذي  املن�سة 
زواًجا بني عرو�سني من اأ�سراف بالدنا .. حني انتهت مرا�سم الزواج 
�سعد عمي للمن�سة للمرة الأوىل، وتلّقى ترحيًبا كبرًيا من احلا�سرين 
بعدها  املتوا�سلة،  الدقائق  لبع�س  له  والتهليل  الهتاف  وا�سلوا  الذين 
جانب  على  مكاًنا  عمي  فاتخذ  املن�سة،  اإىل  ُخ�سيب  العجوز  �سعد 
منت�سف  اإىل  حترك  الذي  للقا�سي  املجال  ليف�سح  الأي�سر  املن�سة 
املن�سة وبداأ حديثه، مل اأ�سمع ما كان يقوله بالطبع لكني كنت اأعرف 
اأنه �سيتحدث عن تربئة ذلك الرجل من اجتياز القاعدة الأوىل، وقتها 
حني  م�سفًقا  وقال  راأ�سه،  بجواره  اأقف  كنت  الذي  عمي  م�ساعد  هّز 

وجد العجوز يقف على املن�سة حمني اجل�سد واهًنا:
اإل حرمان 	  عاًما  وع�سرين  ينل من هروبه طوال اخلم�سة   مل 

بناته من اإجناب اأطفال اأحياء ..
ف�ساألُته متعجًبا:

 اجتاز القاعدة الأوىل منذ خم�سة وع�سرين عاًما؟!	 
قال:
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 نعم ..	 

قلُت يف ا�ستغراب:

 لكن حفيده �ستة ع�سر عاًما فقط ..	 

قال الفار�س دون اكرتاث وهو ينظر جتاه الباحة:

 م�ستحيل.	 

قلُت باإ�سرار:

 اإنني متاأكد من ذلك .. اإنه �سديق عمري .. واأعرفه واأعرف 	 
خالته �سريين منذ �ست �سنوات .. األ تتذكر ال�سيدة التي قابلتنا 
على �سّلم دار الأمن بالأم�س؟ .. اإنها ابنة ذلك العجوز وخالة 

�سديقي الذي اأمت بلوغه فقط هذا العام.

فّكر الفار�س و�سرد قلياًل، قبل اأن ينظر يف عيني، وي�ساألني:

 هل يعرف عمك بذلك؟!	 

انقب�س قلبي من النربة التي �ساألني بها، فقلت:

 ل ..	 

�ساألني جمدًدا:

 هل راأيت �سديقك هذا مع تلك ال�سيدة يف جويدا؟	 
قلُت واأنا اأخ�سى اإن كانت اإجابتي �ست�سر اآدم يف �سيء:
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 ل .. راأيُت خالتي �سريين اأم�س فقط .. ل اأعرف اإن كان هنا 	 
يف جويدا اأم ل ..

قال:
 هل ت�ستطيع روؤيته بني الواقفني؟	 

�ساألُته:
اأمتزح يا �سيدي؟! .. بالطبع ل .. ماذا هناك؟!	 

قال مغمغًما:
 اأمتنى اأن يكون ما اأفكر فيه خاطًئا.	 

ثم تابع بعد حلظة:
 لكن ل بد واأن يعرف عمك بالأمر ..	 

ثم تركني مهروًل وهبط عن ال�سطح .. فناديته مت�سائاًل:
 ما دخل اآدم مبا يحدث يف چارتني؟!	 

�ساألُت  بعدها   .. اإيّل  يلتفت  اأن  دون  م�سرًعا  طريقه  وا�سل  لكنه 
نف�سي ب�سيء من التعقل:

 كيف يكون اآدم يف �سن ال�ساد�سة ع�سر اإن كان ذلك العجوز قد 	 
جتاوز القاعدة الأوىل قبل خم�سة وع�سرين عاًما؟ .. هل هناك 

ما هو خفي ب�ساأن �سديقي؟!
وقتها ل اأعرف ملاذا خطرت اإيل بايل فجاأة اأحالم اآدم التي حكاها 
يل مراًرا، وخا�سًة اجلزء املتعلق فيها بكونه يرك�س متعًبا حتى يخ�سع 
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كحيوان اأ�سفل اأقدام اأحدهم .. كذلك اأح�سرت ذاكرتي الكلمات التي 
ترجمُتها من اأوراق عمي عن اإثارة اأرواح ال�سواري، وحديث اأبي اإىل 
.. تداخل معها الرتباك الذي بدا على  املتوقعة  اأمي عن �سرا�ستهم 
وجه خالتي �سريين عندما ناديتها بالأم�س .. وذلك ال�سطراب الذي 
راأيُته على وجه الفار�س حتى اإنه مل ينتظر اإىل نهاية اليوم ليخرب عمي 

ب�ساأن ما قلُته له .. ف�ساألُت نف�سي غري م�سدق:

 اأيعقل؟!!	 

اإىل  ونظرُت  عنها،  الو�ساو�س  تلك  لأطرد  راأ�سي  هززُت  لكنني 
الذي  عمي  م�ساعد  راأيُت   .. من�ستها  على  يدور  مبا  لأن�سغل  الباحة 
املخ�س�سة  ال�سمالية  البوابة  جتاه  ال�سفوف  ي�سّق  قليل  قبل  تركني 
لل�سادة، فتزايدت اأفكاري ال�سيئة ب�ساأن �سديقي .. وحدثُت نف�سي واأنا 

اأفكر يف قدرة اآدم العجيبة على تروي�س اخليول منذ �سغره:

 ل .. ل .. اإنها مهارة فح�سب ..	 

والتي �سمت  الإعدام،  ت�سبق  التي  املو�سيقا  اإل  مل يقاطع تفكريي 
حافة  من  اقرتبُت  حلظتها   .. الباحة  يف  احلا�سرين  �سجيج  معها 
تراقب اجلانب  اليمنى وعيني  ال�سطح، وهبطُت مرتكًزا على ركبتي 
اأبحث بعيني يف قلق عن م�ساعد  الن�ساىل، كذلك بداأُت  الواقف فيه 
عمي الذي غا�س بني املزدحمني من اأجل اإخباره ب�ساأن اآدم ومل يتبق 
اإل دقائق وُتعدم الرامية وعليه اأن يعود اإىل جانبي كي ي�سعل بنف�سه 
ال�سعلة الكربى خلفنا لتبداأ املدافع الثقيلة يف تنفيذ مهمتها، لكني مل 

اأ�ستطع متييزه بني املتزاحمني، فعدُت بب�سري اإىل الن�ساىل ..
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 كان عمي قد حترك اإىل منت�سف املن�سة بخطواٍت منتظمة ثم 
وقف كالتمثال وا�سًعا يده على مقب�س �سالحه الناري املُعّلق بحزام 
ثم  عزفهم،  من  العازفني  انتهاء  عدم  رغم  اجلميع  فهّلل  خ�سره، 
املن�سة  اإىل  و�سعدت  املو�سيقا،  عزف  تبّدل  حني  هتافهم  تعاىل 
الرامية الن�سلية ُمكّبلة الأيدي والأرجل يجّرها زوٌج من اجلنود .. مل 
تكن مغطاة الراأ�س كعادة من ُيحاكمون على املن�سة اأيام الغفران، ل 
اأعرف اإن كان عمي قد ق�سد ذلك اأم ماذا؟ ثم اأزال اأحد اجلنديني 
املن�سة  اإىل جانب  ق�ساة چارتني  كبري  نه�س  عندما  قدميها  اأغالل 
هتاف  حتّول  اللحظة  هذه  يف  اجلميع،  اأمام  اإدانتها  ليعلن  الأمين 
احلا�سرين اإىل �سجيج وجلبة فجاأة عندما فوجئوا واأنا معهم باندفاع 
الن�ساىل املحتجزين يف اجلزء اجلنوب �سرقي خلف �سفوف اجلنود 
قبل  بينهم،  فجوة  من  اأكرث  لي�سنعوا  مفاجئة  ب�سورة  واحد  ك�سيٍل 
بني  العارية  باأج�سادهم  ع�سوائية  وحركة  كبرية  ب�سرعٍة  يتحركوا  اأن 
�سفوف احلا�سرين دون اأن ي�ستطيع اأحد اإيقافهم بعدما كان وا�سًحا 
بهم،  الإم�ساك  يحاول  َمن  اأيدي  من  تنزلق  كانت  اأج�سادهم  اأن 
حركتهم  ان�سيابية  �سهلت  التي  بالزيوت  اأج�سادهم  طلوا  قد  وكاأنهم 
.. كذلك مل ي�ستطع اأي جندي �سواًء من الذين حا�سروهم يف الباحة 
اأو الراقدين بجواري اإطالق طلقة نارية واحدة مع انت�سارهم ال�سريع 
املفاجئ بكل اأرجاء الباحة بني اأ�سراف چارتني .. بدا الرتباك على 
وجه كبري الق�ساة، وكذلك ال�سادة الذين وقفوا عن كرا�سيهم يف قلق 
لرياقبوا ما يحدث من هرج ومرج بني احلا�سرين، وجدُت اأبي يهبط 
عن املن�سة مهروًل عرب ال�سلم اخللفي لها .. اأما عمي فاأخرج �سالحه 
الناري وقتل اثنني من الن�ساىل كانا ي�سقان ال�سفوف لالقرتاب من 
املن�سة، و�ساح اإىل بقية الفر�سان باأن يهبطوا اإىل اأر�س الباحة .. قبل 
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اأن ينظر بعينه جتاهنا اأعلى ال�سجن .. كان م�ساعده الذي هبط اإليه 
مل يعد بعد .. فكرُت اأن اأ�سعل ال�سعلة بنف�سي لكن الرتباك اأ�سابني 
ومل اأعرف ماذا اأفعل .. ثم وجدُت ذلك الفار�س ي�سعد اإيّل لهًثا .. 

وي�ساألني:
 هل اأعطى الفار�س كيوان اأمًرا باإ�سعال ال�سعلة؟	 

قلُت:
ل اأعرف .. مل ُتعدم الرامية بعد ..	 

ومل اأكد اأكمل جملتي حتى فوجئُت ب�سهٍم م�ستعل ينطلق من الباحة 
اإىل ال�سماء جتاهنا ليعرب فوق روؤو�سنا وي�سقط بجوار ال�سعلة، ظننُت 
نظرُت  حني  اأ�سابني  الذهول  لكن  بذلك،  اأمًرا  اأعطى  َمن  عمي  اأن 
بالقو�س  مي�سك  َمن  ن�سلًيا  كان  ال�سهم،  منه  اأُطلق  الذي  املكان  اإىل 
الذي اأطلق ال�سهم امل�ستعل يحيطه عدٌد من الن�ساىل يف اإطار دائري 
من  فرد  اأي  ا�ستب�سال  بكل  ومينعون  الأ�سراف  مع  بقوة  ي�ستبكون 
الو�سول اإىل ذلك الن�سلي، فيما كان بع�س اجلنود البعيدين يحاولون 
ب�سعوبة الو�سول اإليهم، قبل اأن اأجد ذلك الن�سلي ي�سعل �سهًما اآخًرا 
عروقي  اإىل  الدماء  وتندفع  قلبي  دقات  لتنتف�س  اإلينا،  عينه  ويرفع 
واأنا اأراه ي�سد وتر قو�سه املُ�سّوب نحونا برتكيز �سديد، لينطلق �سهمه 
امل�ستعل جتاهنا، وي�سقط هذه املرة مبنت�سف ال�سعلة متاًما، لت�ستعل 

نريانها العظيمة من خلفنا يف حلظات ..
حدثُت نف�سي مذهوًل:

 ماذا يحدث؟! .. ما الذي يفّكر فيه الن�ساىل؟!	 
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اإطالق  �سوت  حياتي،  يف  �سمعُته  �سوت  اأقوى  دوى  حلظات  بعد 
كل  ومع  لدقائق،  تتواىل  القذائف  اأ�سوات  ظّلت   .. الثقيلة  القذائف 
قذيفة كان بناء ال�سجن يرجّت من اأ�سفلنا، اإىل اأن توقفت وكاأن الدفعة 
الأوىل من ال�سربات قد انتهت، لت�سل حالة الهرج واملرج يف الباحة 
البوابات  اإىل  يندفعون  الأ�سراف  من  الكثريون  وبداأ  ذروتها،  اإىل 
.. لكن اجلميع لزم مكانه وتوقف كل  للخروج منها يف خوف �سديد 
�سيء عن احلركة عندما �سمعت اآذاننا �سوت دقات طبول تدق باإيقاع 
الدقات تت�ساعد  .. كانت  ياأتي من بعيد من ناحية اجلنوب  منتظم 
التي  القذائف  اأ�سوات  على  ترد  كاأنها  توقف  دون  ال�سماء  عنان  اإىل 
اأُطلقت قبلها بقليل، لكن باإيقاع اأكرث انتظاًما .. وجدُت م�ساعد عمي 

يغمغم حمدًثا نف�سه:
 اإنها دقات ال�سامو باإيقاع خمتلف!!	 

قلُت:
 ال�سامو؟! .. مو�سيقا ال�سامو؟!	 

قال الرجل يف توتر:
 يبدو اأن هناك من و�سع خطة لهذا اليوم غري الفار�س كيوان ..	 

و�ساح يف جنوده بوجه حمتقن:
 �سّوبوا اأ�سلحتكم نحو راأ�س كل ن�سلي تراه اأعينكم ..	 

كانت اأ�سوات الطبول تتعاىل اأكرث واأكرث، يعطي اإيقاعها املنتظم 
اأنه بداأ  املتداخل مع �سدى �سوتها اإح�سا�ًسا باخلوف كنت على يقني 
جديد  من  قذائفها  تطلق  املدافع  بداأت  ثم   .. ي�سمعه  من  كل  ينتاب 
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ليغّطي �سوتها اأ�سوات الدقات، اإىل اأن انتهت من �سربتها الثانية .. 
اأن  دون  قد مرت  الدقائق  لكن  الطبول من جديد،  تدق  اأن  انتظرت 
بعدما  ال�سعداء  وتنف�سُت  عيني  فاأغم�سُت  �سوت،  اأي  اآذاننا  تلتقط 
ظننت اأن تلك ال�سربة قد ق�ست على الن�ساىل حاملي تلك الطبول، 
لكني فتحت عيني رعًبا حينما �سمعُت اأ�سوات الزئري تتعاىل فجاأًة يف 

الأ�سفل .. ليتعاىل معها �سرخات الأ�سراف بدرجة غري م�سبوقة ..

نظرُت اإىل الباحة و�سقطُت على ركبتي غري م�سدٍق عندما راأيُت 
اأكرث قوة  الع�سرات من الن�ساىل يهاجمون الأ�سراف باأج�ساد �سارت 
و�سخامة، واأ�سوات زائرة رهيبة ترج اأر�س الباحة، واأنياب بارزة كنت 
اأراها من مكاين املرتفع .. كاأنهم ا�ستحالوا حليوانات مفرت�سة فجاأة، 
يت�سلق  كان  زائر  ن�سلي  جتاه  النارية  اأعريته  من  ا  بع�سً عمي  اأطلق 
ال�سادة  من  معه  وَمن  هو  اخللف  اإىل  يهرع  اأن  قبل  املن�سة،  جانب 
بعدما اأحاطهم ع�سرات اجلنود .. كانت الن�سلية الرامية ل تزال تقف 
باأغالل يدها على املن�سة ت�ساهد ما يحدث يف ثبات عجيب، ظننُت 
اأن عمي �سي�سّوب �سالحه نحوها ويقتلها قبل اأن يغادر املن�سة، لكنه 
نظر اإليها واأكمل هرولته بظهره اإىل ال�سّلم اخللفي دون اأن يفعل ذلك 

اأو ياأمر جنوده باإعادتها اإىل ال�سجن .. �سرخُت يف نف�سي اإليه:

 ملاذا يا عمي .. اقتلها اأرجوك .. اإنها من �سّببت كل هذا .. ما 	 
الذي يحدث؟!!

والأ�سراف  اجلنود  يهاجمون  بالباحة  املتحولون  الن�ساىل  كان 
ب�سراوة �سديدة واأمناط هجوم خمتلفة كاأنهم ل ينتمون اإىل ف�سيلٍة 
ال�سجن،  �سطح  اإىل  ي�سعدون  اجلنود  من  كثرًيا  وجدُت  ثم  واحدة، 
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ي�سرخ  اأن  قبل  للباحة،  املواجهة  حافته  على  متال�سقني  وترا�سوا 
قائدهم فيهم:

 �سّوبوا اإىل الباحة واقتلوا من تقتلوه واإن قتلتم الأ�سراف معهم 	 
.. ل ترتكوا اأي ن�سلي على قيد احلياة ..

مهاجمة  يرتكون  املتحولني  ن�ساىل  ب�سعة  وجدُت  اللحظة  يف هذه 
حيث  مبا�سرة  املن�سة  اأمام  اإىل  كبرية  ب�سرعة  ويرك�سون  الأ�سراف 
تقف ال�سفوف الأمامية من اجلماهري، لأجد الن�سلية الرامية تتحرك 
وتقفز  املن�سة  مقدمة  نحو  املكبلتني  بيديها  وجتري  الأوىل،  للمرة 
بر�ساقة اإليهم دون خوف .. لي�ستقبلها اثنان منهم على اأذرعهما، قبل 
اأن يغطي ج�سدها الباقون ويتحركون ككتلة واحدة دون اأن يظهر اأي 
للباحة  البوابات اجلنوبية  اإىل  ووا�سلوا حتركهم  جزء من ج�سدها، 
بدون توقف، واإن اأ�سابت طلقات اجلنود النارية اأج�ساد َمن يقومون 

بتغطية الرامية.
نظرُت اإىل باقي الن�ساىل يف الباحة، كان عدد املفرت�سني منهم ل 
اأما الن�ساىل الذين  يتجاوز اخلم�سني حني اأح�سيتهم �سريًعا بعيني، 
مل يتحولوا وبقوا كما هم يهاجمون الأ�سراف واجلنود باأياديهم فكان 
عددهم يتجاوز املائتني، �سقط منهم الكثريون قتلى مع �سيل الطلقات 
النارية املنهمر من جنود ال�سطح بجواري، مل اأ�ستطع اأن اأحدد عدد 
القتلى من الن�ساىل الزائرين لكني كنت اأرى اآثار البارود على اأج�سادهم 
وا�سحة وهم يوا�سلون افرتا�س من بقي يف الباحة من الأ�سراف بدون 
باأن  اأحدهم ي�سقط قتياًل ف�سرخُت يف اجلنود  راأيُت  اأن  اإىل  رحمة، 
يوا�سلوا، واأن ينّفذوا ما اأمرهم به القائد، اإن ُقتل هوؤلء املتوح�سون 
املزيد منا  ليق�سوا على  يبقوا  اأن  الأ�سراف خري من  قلة من  ومعهم 
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.. لكن الدماء جتمدت يف عروقي حني نظرت بعيًدا ناحية اجلنوب 
بعدما دّقت الطبول من جديد ب�سوٍت اأكرث قوة وكاأنه �سادٌر من طبوٍل 
عمالقة، قبل اأن اأجد الغبار يت�ساعد اإىل ال�سماء بعيًدا بتلك الناحية، 
وتختلط اأ�سوات الطبول باأ�سوات الزائرين، وكاأن جي�ًسا كبرًيا منهم 
كان يف طريقه اإلينا، اأدركُت وقتها اأن البقاء يف جويدا �سيكون م�سريه 
ا كي اأعود اإىل اأمي واإخوتي  الفناء، واأ�سرعُت اإىل ال�سلم لأهبطه رك�سً
على اأمل اأن يكون اأبي قد �سبقني اإليهم ليحملنا بعيًدا عن تلك املدينة 
التي خارت قواها فجاأة، لكن ما اإن هبطت طابًقا واحًدا حتى �سمعت 
راأ�سي بخوٍف لأنظر  بالأ�سفل، فتوقفُت ومددُت  يتعاىل  الزئري  �سوت 
عرب هوة ال�سلم، كان ثالثة منهم يرك�سون اإىل الداخل ب�سرعة كبرية، 
رك�سُت عرب مر الزنازين يف ذلك الطابق باأق�سى �سرعة لدّي بدون 
زئري  مع  خلفي  من  يتعاىل  اجلنود  �سراخ  كان   .. خلفي  اأنظر  اأن 
الوح�س املتعايل، فانعطفُت بني املمرات لأكرث من مرة بدون اأن اأعرف 
بجدران  تتواجد  حديدية  ق�سبان  نوافذ  ثمة  كان  تقودين،  اأين  اإىل 
اأرك�س لو كانت تلك  واأنا  تلك املمرات لت�سيئها بالكامل  .. فتمنيُت 
ثم   .. ال�سفلية لأختفي بني ظالمها  الزنازين  ُم�سمتة مثل  اجلدران 
توقفُت لألتقط اأنفا�سي، لكني تابعُت الرك�س بعد حلظة واحدة عندما 
�سمعُت �سوت زئري اأحدهم ياأتي بعيًدا من خلفي، بعدها وجدُت اأبواب 
الزنازين ُتطرق بقوة من الداخل .. لكن ما كاد يوقف قلبي حًقا هو 
الزئري الذي بداأ يتعاىل من داخل بع�س الزنازين، فوا�سلُت رك�سي 
اأن توقفُت جُمرًبا بعدما  اإىل  وانعطايف بني املمرات يف رعٍب �سديد، 
انتهى املمر اأمامي بزنزانٍة كان بابها ُمغلًقا مبزلٍج من اخلارج، كنت 
اأ�ستطيع العودة جمدًدا اإىل خارج ذلك املمر، وكنت  اأنني لن  اأعرف 
اأعرف اأنهم قادمون ل حمالة، فتقدمُت بحذر نحو الزنزانة، وو�سعت 



299

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

اأذين على بابها يف خوف لأتاأكد ما اإن كان هناك زئرٌي بداخلها اأم ل، 
املجاور  املمر  فجاأة يف  الزئري  تعاىل  ثم   .. بداخلها  �سيًئا  اأ�سمع  فلم 
الزنزانة،  داخل  اإىل  نف�سي  ودفعُت  ب�سرعة،  الباب  مزلج  ففتحُت 
واأ�سندُت ظهري للباب مغلًقا له واأنا اأحاول التقاط اأنفا�سي الالهثة، 
لكن قلبي �سقط يف قدمي عندما وجدت اأمامي رجاًل كان يقف اأ�سفل 
نافذة الزنزانة، ينظر عرب ق�سبانها اإىل ال�سماء باخلارج، كان ن�سفه 
العلوي عارًيا كالن�ساىل، وكان �سعره طوياًل اأ�سعث كاأنه مل ُيحلق منذ 
�سنوات، ا�ستدار ونظر نحوي فجاأة فوجدُت حليته كثيفة للغاية وطويلة 
قلياًل  هداأت  لكني   .. رعًبا  رعبي  وزاد  ج�سدي  فاأجفل  الأخرى،  هي 

عندما مل اأب�سر على �سدره و�سم الن�ساىل ..
كان زئري الوحو�س يتعاىل يف املمر باخلارج، نظرُت اإليه يف انتظار 
اأي رد فعل منه، لكنه انحنى ومد يده اإىل قمي�س مهرتئ كان ُملقى 

باأحد اأركان الزنزانة، وارتداه يف هدوٍء �سديد .. ثم �ساألني:
 هل مات الكثريون من الأ�سراف؟	 

هززُت راأ�سي اإيجاًبا يف خوف، ف�سّم �سفتيه، و�ساألني:
 والن�ساىل؟	 

قلُت يف توتر:
 اإنهم قادمون يا �سيدي .. ادفع معي الباب .. �سيقتلوننا هنا ..	 

قال:
هل يقتل الزائرون الن�ساىل الباقني؟	 

قلُت:
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�ساأخرب 	  �ساعدتني  لو   .. فح�سب  الأ�سراف  يقتلون  اإنهم   .. ل   
عمي كيوان بذلك .. �سيعفو عنك مبجرد اأن متر هذه الكارثة ..
ابت�سم وهو يومئ براأ�سه اإيجاًبا، قبل اأن تزداد اأ�سوات وقع الأقدام 

يف اخلارج، فقال:
 تواَر خلف الباب ول ت�سدر �سوًتا.	 

قلُت هام�ًسا يف رعب واأنا اأبتلع ريقي:
 هل �ستفتح لهم الباب؟!	 

قال:
نعم.	 

قلُت يف رعب:
يقتلون 	  اإنهم   .. و�سيقتلونني  �سيقتلونك   .. جمنون؟  اأنت  هل   

الأ�سراف ..
قال بهدوئه الغريب:

تواَر فح�سب ..	 
ثم تابع بعد حلظة:

اأخرب عمك اأن عهد القواعد قد وىّل ..	 
اإىل  فانزويُت  اخلارج،  اإىل  ويخطو  الباب  ليفتح  يده  اأن ميد  قبل 
ركن الزنزانة خلف الباب املواَرب وقلبي ينتف�س رعًبا .. نظرُت بعيني 
عرب ال�سق الرفيع بني الباب واحلائط اإليه وهو يتقدم نحوهم بثبات 
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كبري، وجدُت اأحد الن�ساىل غري املتحولني ينظر يف وجهه بتمعن، قبل 
اأن ي�سرخ اإىل الباقني فرًحا:

 اإنه طبيب وادينا .. الطبيب فا�سل ..	 
غري  ليحت�سنوه  منه  يقرتبون  الن�ساىل  ال�سجناء  من  الكثري  كان 
م�سدقني، فيما كان ن�سلي زائر يقف مزجمًرا عند بداية املمر دون اأن 
يهاجم بقية الن�ساىل اأو ذلك ال�سجني كاأنه يعرف اأنهم قومه، هم�سُت 

اإىل نف�سي يف ذهول واأنا اأراهم يقرتبون منه دون خوف:
 اإنهم يفّكرون، ويعرفون من معهم ومن هم اأعداوؤهم .. لي�سوا 	 

جمرد وحو�س ..
بعدها غادروا ذلك املمر دون اأن يخربهم الطبيب عني، فاأغلقُت 
باأنفا�ٍس  اأ�ستمع  اإليه  ظهري  م�سنًدا  وجل�سُت  بحر�س،  الزنزانة  باب 
وعقلي  ف�سيًئا،  �سيًئا  تبتعد  كانت  التي  الزئري  اأ�سوات  اإىل  متباطئٍة 
ي�سرتجع ما حدث يف الباحة بعد ت�ساعد دقات ال�سامو اإىل ال�سماء، 
بداأت متطر،  التي  اإىل �سماء جويدا  النافذة  ثم نظرُت عرب ق�سبان 
اأفكارى التي كانت تدور جميعها حول �سيء واحد فقط  لأغو�س بني 
هو اأن ما مر علينا كاأ�سراف چارتني قبل هذا اليوم �سيء، وما هو اآٍت 

بعده �سيكون �سيًئا اآخر متاًما. 

b
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الآلف  ع�سرات  كان  الن�ساىل،  وادي  غري  اجلنوب  يف  مكان  يف 
بينهم  واأطفاًل،  ون�ساًء  رجاًل  كثرية  �سفوف  يف  يقفون  الن�ساىل  من 
الن�ساىل  من  ال�سفوف  ع�سرات  تتقدمهم  فا�سل،  والطبيب  ريان 
ينظرون جميًعا  البارزة،  والعروق  والأنياب  ال�سخمة  الع�سالت  ذوي 
ا من  نعت خ�سي�سً يف ترقب نحو من�سة خ�سبية مرتفعة بدت اأنها �سُ
اأجل ذلك اليوم، قبل اأن ت�سعد غفران �سّلمها اخللفي بف�ستان منزوع 
الكتف الأي�سر، وتتحرك بخطى ثابتة اإىل منت�سفها، لتقف اأمامهم، 
وتنظر نحوهم لثواٍن يف �سمت، قبل اأن ترفع ذراعها الأي�سر بقب�سٍة 
الزئري  ويتعاىل  ال�سم�س،  اأ�سعة  مع  كتفها  و�سم  ليلمع  مغلقة،  قوية 

اأمامها لي�سل عنان ال�سماء.
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